
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwsbrief 16, donderdag 9 december 2021 

 
 

Voor in de agenda 

Maandag 20 december  Schoolarts groep 2 en groep 7 
Dinsdag 21 december   Schoolarts groep 2 en groep 7 
Donderdag 23 december   Kerstafsluiting onder schooltijd. Trek je mooiste kleding aan! 
Vrijdag 24 december    Leerlingen om 12:15 uur vrij! 
          Van zaterdag 25 december t/m maandag 10 januari kerstvakantie! 
Maandag 10 januari    Studiedag: leerlingen vrij! 
Woensdag 19 januari   Start Nationale voorleesdagen 
Maandag 24 januari   Start afname CITO toetsen 
Maandag 24 januari   MR-vergadering 
 
 
Corona update 
Vooralsnog weten we Corona aardig buiten de school te houden en hebben er (gelukkig!!) 
nog geen hele klassen thuis in quarantaine gezeten. Laten we dit vooral met z’n allen zo 
houden! Heeft uw kind lichte verkoudheidsklachten? Weet dan dat u thuis een zelftest mag 
afnemen. Bij een negatief resultaat kunt u kind direct weer naar school! 
Binnenkort worden er zelftesten op school geleverd en uitgedeeld aan de leerlingen van 
groep 6 t/m 8. Weet dat u altijd aan school een extra zelftest kunt vragen. Dat is geen enkel 
probleem! 

Bereikbaarheid 
Nog steeds zullen we leerlingen met verkoudheidsklachten, 
maar ook met hoofd- en buikpijn naar huis moeten sturen. Wij 
willen u vragen om (zeker in deze tijd!) goed bereikbaar te zijn. 
De laatste tijd komt het helaas vaak voor dat we niemand uit 
het gezin kunnen bereiken. Heeft u een belangrijke afspraak 
waardoor u even onbereikbaar bent? Laat ons weten wie we in 
geval van nood kunnen bellen (opa/oma/oom/tante/buren…) 



Kerst op de Globe 
Zoals u weet kunnen we helaas dit schooljaar 
opnieuw de Kerstmusical niet opvoeren i.v.m. 
Corona. Ook het Kerstdiner moeten wij helaas gaan 
afblazen. Waar ik u eerder vertelde dat we nog 
even op de persconferentie wilden wachten, is het 
eigenlijk al duidelijk dat een kerstdiner in de 
bekende vorm (met heerlijk eten van thuis) niet is 
toegestaan. Ook wordt het afgeraden om na 17:00 
uur reisbewegingen buiten de deur te houden. Het 
lijkt ons verstandig om ons hier als school aan te houden. Hoe jammer ook!! 
 
MAAR!!! Uiteraard hebben wij bedacht hoe we tóch een gezellige jaarafsluiting kunnen 
organiseren. Zonder te veel te verklappen, kan ik u vertellen dat we op donderdag 23  
december een gezellig samenzijn organiseren, met muziek, een haardvuur en heerlijk 
eten. Dit zal gewoon onder schooltijd plaatsvinden en wordt door school georganiseerd. 
Trekken de leerlingen wel hun mooiste kleding aan?  
 
Globe collega’s 
à Wellicht is het jullie al opgevallen; meester Paul is weer terug op school! Hij doet het nog 
even rustig aan en is er nu op dinsdag, woensdag en vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur.  
We zijn enorm blij dat hij er weer is! 
à Juf Frederike zal na de kerstvakantie helaas niet meer bij ons terug op school komen voor 
de ondersteuning. Dat vinden wij heel jammer! We willen haar bedanken voor haar inzet de 
afgelopen periode. Gelukkig zijn juf Judith en juf Elisabeth er nog om de leerlingen in en 
buiten de groep te ondersteunen en extra uitdaging te bieden. Juf Elisabeth is nieuw bij ons 
op school en zal zich volgende week in de nieuwsbrief aan jullie voorstellen! 
 
Schoolarts groep 2 en 7 
Op maandag 20 en dinsdag 21 december komt de schoolarts op school voor leerlingen die 
geboren zijn in 2016 en voor groep 7. Heeft u het digitale toestemmingsformulier hier al 
voor ingevuld? Zo niet, fijn als u dat alsnog wilt doen. Zie het Social Schools bericht van 2 
december. Bedankt! 
 

 
Goed weekeinde en hartelijke groeten van 
             directie en team van OBS de Globe 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 16 december 2021 


