
 

 
 

 

 

 

 

 
Nieuwsbrief 24, donderdag 10 februari 2022 

 

 

Voor in de agenda 
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! 

Maandag 28 februari   Inschrijven 10 minutengesprekken (t/m 3 maart) 

De voorjaarsvakantie is van maandag 21 februari t/m maandag 28 februari!  

Dinsdag 1 maart   Hoera! We gaan weer naar school! 

Maandag 7 maart   Start 10-minutengesprekken (t/m 11 maart) 

Maandag 21 maart   MR-vergadering 14:45 uur 

    

 

 

Afspraak van de week! 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Als ik met werken stop, ruim ik 
alles netjes op! 



Bericht van juf Ruscha, helaas ga ik afscheid nemen . . .  

Lieve, beste ouders en verzorgers van OBS de Globe, 

Sinds augustus 2021 ben ik eindverantwoordelijk directeur op de school van uw kinderen. 

Door persoonlijke omstandigheden ben ik genoodzaakt om per 1 maart 2022 te stoppen 

met deze functie. Ik vind het echt heel jammer dat ik niet meer verbonden zal zijn als 

directeur, maar zal als collega verbonden blijven aan deze mooie school. Achter de 

schermen denk ik mee met hetgeen er gebeurt op de Globe. Een en ander betekent dat ik 

na de voorjaarsvakantie niet meer aanwezig zal zijn in de school. Zoals u wellicht weet ben 

ik tevens directeur van OBS de Erasmus en zal ik mij na 1 maart 2022 volledig op de Erasmus 

gaan richten. Door het bestuur is inmiddels een nieuwe collega gevonden die mijn taken als 

eindverantwoordelijk directeur op de Globe zal overnemen. De heer Danny Bark, hij stelt 

zich hierna aan u voor. In de afgelopen maanden hebben juf Robin en ik in samenwerking 

met het huidige team een mooie basis neergezet voor de Globe om op verder te bouwen. Er 

zijn mooie ontwikkelingen zichtbaar, er is veel rust in de school en ik heb er alle vertrouwen 

in dat er op deze weg wordt voortgebouwd.  

Ik wil u danken voor het enorme vertrouwen dat ik altijd van u heb gevoeld, vertrouwen in 

mij en vertrouwen in de school. Ik heb het echt heel fijn gevonden op de Globe. Op mijn 

beurt heb ik gezien en ervaren dat juf Robin het als locatiedirecteur uitstekend doet. De 

school zal het onder haar directe leiding goed blijven doen, daar is wat mij betreft geen 

twijfel over. Ik zal morgen, vrijdag 11 februari, maandag 14 februari en vrijdag 18 februari 

nog op de Globe zijn. Dank lieve ouders en kinderen voor alles en tot ziens in de buurt! 

 

Even voorstellen: Meester Danny! 

Beste ouders en verzorgers,  

Ik ben gevraagd om vanaf 1 maart tot de zomervakantie de rol van juf Ruscha over te 

nemen. Daar heb ik veel zin in en doe ik graag!  

 

Ik ben 42 jaar en al ruim 20 jaar met veel plezier werkzaam in het 

onderwijs. Op dit moment ben ik drie dagen werkzaam als directeur op OBS 

de Cirkel in Haarlem-Noord en daarnaast doe ik voor Spaarnesant allerlei 

opdrachten. In dat kader ga ik de komende periode voor 1 ½ dag met veel 

plezier op de Globe aan de slag. Mijn werkdagen op de Globe zullen 

voornamelijk woensdag en donderdag zijn.  
  

Ik heb al eerder erg fijn met Juf Robin samengewerkt dus ik kijk er naar uit dat tot 1 april ook 

te doen. Daarna zal juf Robin met verlof gaan en zal ik aan de school verbonden blijven. 

Omdat mijn werkzaamheden op de Cirkel ook doorlopen zal er in de periode van de 

afwezigheid van juf Robin nog een schoolleider gezocht worden, zodat we de school op een 

fijne manier kunnen blijven leiden. 

 

Ik heb ontzettend goede verhalen over de school, het team en de kinderen gehoord. Ik ben 

ontzettend benieuwd en kijk er naar uit om te kunnen starten. Tot na de voorjaarsvakantie! 



Rapporten 

Wilt u eraan denken de rapporten (mocht u deze nog thuis hebben liggen) deze week bij de 

juf of meester van uw kind in te leveren? De rapportgesprekken van groep 1 t/m groep 7 

vinden plaats van 7 t/m 11 maart 2022. U kunt zich online inschrijven voor deze gesprekken 

(via Social Schools) vanaf 28 februari. U ontvangt hierover nog bericht! 

Nieuw dit jaar: de kinderen van groep 3 t/m 7 krijgen hun rapport direct na het 

rapportgesprek mee naar huis. Dan kunt u er thuis nog verder in bladeren en over napraten. 

De kleuters krijgen hun rapport allemaal op dezelfde dag mee: vrijdag 11 maart 2022.  

 

Een prachtige bestemming voor de patio! 

Afgelopen weken hebben Ruscha en Robin 

met het team van de Globe nagedacht over 

een zinvolle bestemming voor de patio die 

zich bevindt midden in het hoofdgebouw. U 

kent de patio vast nog wel: de ruimte die 

grenst aan groep 3 en groep 5. Het is een 

rommeltje geworden de afgelopen tijd en uit 

het team kwamen al langere tijd ideeën en 

signalen om daar een moestuin o.i.d. te 

maken. Via het Jeugd Educatie Fonds hebben 

we subsidie aangevraagd en dat is afgelopen 

week goedgekeurd. Er ligt nu een mooi 

bedrag van €5.000,- om de patio om te gaan bouwen tot moestuin waar de kinderen in 

kunnen werken en van alles kunnen leren over het zaaien en oogsten van groenten, kruiden 

en ga zo maar door! Er is geld voor planten, boompjes, vlonders, zaden, aarde, 

tuingereedschap en een mooie picknickset. Vanaf nu tot de zomer hopen wij een mooie 

schooltuin te kunnen realiseren, hoe leuk en geweldig is dat voor de school en de kinderen! 

 

Naschoolse opvang: Partou 
De plannen liggen er al een tijdje, maar inmiddels worden ze bijna werkelijkheid! We krijgen 

een naschoolse opvang IN onze school! Zoals u wellicht hebt kunnen zien, wordt het extra 

lokaal steeds leger en meer opgeruimd. Het is de bedoeling dat daar een klein keukentje in 

gebouwd wordt en dat het helemaal gezellig en stijlvol wordt ingericht zodat kinderen daar 

veilig en gezellig na schooltijd kunnen verblijven bij de opvang. Deze opvang zal verzorgd 

worden door organisatie Partou. Dat bekent dat we medio maart vijf dagen in de week 

opvang kunnen aanbieden in onze eigen Globe. Mocht u hier gebruik van willen maken, dan 

kunt u uw kind(eren) aanmelden via Partou (https://www.partou.nl). Hier zijn wel kosten 

aan verbonden, daar kan Partou u meer over vertellen! 

 

 

 

https://www.partou.nl/


We zoeken een nieuw MR-lid! 

Gisteren heeft u nogmaals een oproep ontvangen met de vraag of u ons MR-team wilt 

komen versterken. Heeft u interesse of wilt u een keertje meekijken? Mailen kan naar:  

n-mokaddam@hotmail.com  

 

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 u beter uit? We zijn flexibel! 

* Wilt u een keer meekijken tijdens een MR-vergadering en daarna pas beslissen of u wilt 

deelnemen? Geen probleem, de MR vergaderingen zijn over het algemeen openbaar. 

* 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.  

 

 

 

Poezie over de lente en de zon . . . . .  

Het is nog koud, nat en winderig buiten, 

maar in de verte horen we de vogeltjes al fluiten! 

Zou de lente al in aantocht zijn? 

Want nu een klein zonnetje vinden wij best fijn! 

Dan kunnen we weer rennen, spelen en hinkelen, 

en zonder jas aan winkelen ☺ 

We gaan ravotten, duikelen en springen 

en liedjes over de lente zingen. 

Laat de zon nu maar gauw komen, 

in het echt en in onze dromen!  

 

Alvast een goed weekeinde gewenst! 
             directie en team van OBS de Globe 

                      De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 17 februari 2022 
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