
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwsbrief 23, donderdag 3 februari 2022 

 
 

Voor in de agenda 
Vrijdag 4 februari    Einde Nationale voorleesdagen 
Vrijdag 11 februari   Einde Citotoetsen 
Maandag 14 februari   Valentijnsdag 
Maandag 14 februari   Start gesprekken definitief advies groep 8 
Maandag 21 februari   Start voorjaarsvakantie! 
Maandag 28 februari   Studiedag! Alle kinderen zijn vrij! 
De voorjaarsvakantie is van maandag 21 februari t/m maandag 28 februari!  
Maandag 7 maart   Start 10-minutengesprekken (t/m 11 maart) 
Vrijdag 11 maart   Rapport mee naar huis 
 

 
Afspraak van de week! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ik, jij, wij, we horen er allemaal bij! 



 
Corona update 
Het was een onrustig Corona weekje op de Globe… maar liefst 6 juffen en meesters werden 
door het virus getroffen. Dat was even schrikken en een enorme organisatie! Mooi om te 
zien hoe soepel het onlineonderwijs verliep in groep 3 en 5! En een grote dank voor alle 
juffen en meesters voor hun enorme flexibiliteit. Hopelijk blijft het nu even rustig bij ons op 
school! 
 
Verder blijven de bestaande maatregelen van kracht: 
* Mondkapjes voor de groepen 6 t/m 8 in de gangen verplicht (graag een mondkapje 
meegeven aan uw zoon/dochter!) 
* Met verkoudheidsklachten mag je enkel naar school als je een negatieve zelftest of GGD-
test hebt afgenomen.  
* Ben je in nauw contact geweest met iemand die Corona heeft? Of heeft een gezinslid 
Corona? Je mag alleen naar school als je geen klachten hebt én een negatieve (zelf)test hebt 
afgenomen. Doe dit iedere dag voordat je naar school komt, 5 dagen lang! 
* Er zijn nog steeds voldoende zelftesten op school beschikbaar! 
 
Reminder: Nieuw MR-lid gezocht! 
We zoeken nog steeds voor OBS de Globe een ouder voor in de Medezeggenschapsraad 
(MR). De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten van de school. Vaak sluit de 
directie ook aan bij de vergaderingen. De MR is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen 
ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een 
adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken! Onderwerpen 
die we onder andere bespreken zijn: personeel (formatie), financiën, maar ook de inhoud 
van de schoolgids en het jaarplan. Maar ook ideeën of zorgen over bepaalde zaken mag je 
delen in de MR! 
 
Wat is belangrijk om te weten? 
* We vergaderingen 1x in de 6 weken. Dit doen we nu op maandag van 14:45 tot 16:00 uur. 
Komt een andere dag jou beter uit? We zijn flexibel! 
* Wil je een keer meekijken tijdens een MR-vergadering en daarna pas beslissen of je wilt 
deelnemen? Geen probleem! 
* De huidige voorzitter van de MR is Najat Mokaddam (mama van Hajar en Naoufal, groep 8 
en 4). Zij bereidt, samen met de directie, de agenda voor de vergadering voor.  
* Heb je vragen of wil je je aanmelden voor de MR? Je kunt Najat mailen op:  
n-mokaddam@hotmail.com  
 
 
 
 



School in de Wijk 
Afgelopen woensdag zijn de School in de Wijk brieven mee naar huis gegaan. Als uw kind is 
ingeloot (een plekje heeft bij een activiteit), dan heeft uw kind een brief ontvangen.  
Helaas zijn niet alle kinderen ingeloot, omdat er heel veel aanmeldingen waren en helaas 
onvoldoende plek! Als uw kind is ingeloot dan kunt u het ‘lesgeld’ inleveren bij de juf of 
meester van uw kind. Wij zorgen dan dat het bij School in de Wijk terecht komt! 
 
Leesbevordering 
Deze hele week staat VOORLEZEN centraal in onze school. Daar heeft u vorige week 
prachtige foto’s van ontvangen. Er staat een échte bieb in de school en er zijn de afgelopen 
weken veel mooie, nieuwe boeken aangeschaft! Omdat lezen leuk én belangrijk is, zullen 
alle klassen vanaf volgende week iedere dag starten met lezen. Van 08:30 uur tot 08:50 uur 
pakken alle leerlingen hun leesboek, waarbij de juf of meester de laatste 5 minuten een 
leuke leesactiviteit doet. We hopen dat Corona snel naar de achtergrond verdwijnt, zodat 
we ook u kunnen vragen als biebouder! We houden u van de ontwikkelingen op de hoogte! 
 
 
 

 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Alvast een goed weekeinde gewenst! 
             directie en team van OBS de Globe 
     De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 10 februari 2022 
 

 


