
 

 
 

 

 

 

 

 
Nieuwsbrief 17, donderdag 16 december 2021 

 

 

Voor in de agenda 

Vrijdag 17 december   Kerstafsluiting onder schooltijd. Trek je mooiste kleding aan! 

Maandag 20 december  School dicht, start noodopvang (tot 14:15 uur) 

Dinsdag 21 december   Noodopvang tot 14:15 uur 

Woensdag 22 december  Noodopvang tot 14:15 uur 

Donderdag 23 december   Noodopvang tot 14:15 uur 

Vrijdag 24 december    Noodopvang tot 12:15 uur 

          Van zaterdag 25 december t/m maandag 10 januari kerstvakantie! 

Maandag 10 januari    Studiedag: leerlingen vrij! 

Woensdag 19 januari   Start Nationale voorleesdagen 

Donderdag 20 januari   Schoolarts groep 2 en groep 7 

Maandag 24 januari   Start afname CITO toetsen 

Maandag 24 januari   MR-vergadering 

Dinsdag 25 januari    Schoolarts groep 2 en groep 7 

 

 

Corona update 
Helaas… moeten de scholen toch een week eerder dicht! Het is een echte vakantieweek, 

daarom wordt er geen (online) onderwijs gegeven. Noodopvang is er wel op school, daar 

kunt u uw kind (na aanmelding!) naartoe brengen wanneer u een cruciaal beroep heeft.  

 

Omdat we het schooljaar gezellig met elkaar willen afsluiten, is 

er morgen onder schooltijd een gezellig samenzijn 

georganiseerd met muziek, een haardvuur en heerlijk eten. 

Trekken de leerlingen morgen hun mooiste kleding aan? De 

school is morgen gewoon om 14:15 uur uit.  

 



 

Even voorstellen! 

 
Beste ouders/verzorgers en kinderen van De Globe, 
 
Mijn naam is Miranda Schreuder. Ik woon in Haarlem samen met mijn 
partner en zoontje van 8 jaar. In 2018 besloot ik mijn baan in de 
marketing op te geven en het roer om te gooien. Sinds februari 2021 
sta ik voor de klas en zeg ik met trots dat ik juf ben.  
Vorig schooljaar ben ik invaller geworden voor stichting Spaarnesant 
en heb ik groep 8 op de Spaarneschool in Spaarndam mogen doen.  
Op dit moment sta ik in groep 7 van OBS De Cirkel in Haarlem.  
Met ingang van 1 januari 2022 word ik de juf van groep 5 op 
donderdag en vrijdag op OBS de Globe! Hier heb ik ontzettend veel zin 
in! 
 
Ik wens jullie allen een fijne kerstvakantie en tot in het nieuwe jaar! 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Beste ouders en verzorgers, 
 
Mijn naam is Elisabeth Asjes. Sinds eind november ben ik 2 dagen per 
week op de Globe aan het werk als Remedial Teacher. Ik begeleid 
kinderen in kleine groepjes op het gebied van taal, lezen en rekenen. 
Mijn eerste weken zijn heel goed bevallen, wat hangt er een fijne 
sfeer op school! Door corona zullen we elkaar helaas niet snel 
tegenkomen op school maar mocht u vragen hebben over de 
begeleiding van uw kind dan kunt u mij bereiken via de directie.  
 
Hartelijke groet, Elisabeth 

 

 

Schoolarts groep 2 en 7 

Op maandag 20 en dinsdag 21 december zou de schoolarts komen voor de leerlingen uit 

groep 7 en de leerlingen die geboren zijn in 2016. Dit is door de schoolsluiting verplaatst 

naar 20 en 25 januari 2022. 

 

 

Alvast een fijne vakantie en heerlijke feestdagen gewenst! 
                               directie en team van OBS de Globe 
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