
 

 
 

 

 

 

 

 
Nieuwsbrief 1, donderdag 25 augustus 2022 

 

 

Voor in de agenda  

Maandag 29 augustus  Eerste schooldag! 

Maandag 5 september   Start schoolfruit 3x per week 

Maandag 5 september   Start informatiemiddagen groep 1 t/m 8 

Maandag 12 september  Start kennismakingsgesprekken (hele maand) 

Maandag 12 september  Fotografie project groep 8 

Maandag 12 september  Start ieder kind een instrument: groep 5 en 6 

Maandag 19 september  Schoolfotograaf! 

Maandag 19 september  Fotografie project groep 8 

 

 

Afspraak van de week! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

Nieuw schooljaar! 

Ja, vanaf maandag 29 augustus is onze school 

weer open! Wat fijn om alle kinderen en ouders 

dan weer te kunnen verwelkomen! We starten 

deze dag op het schoolplein met alle juffen en 

meesters. De kinderen mogen bij hun nieuwe 

juf of meester gaan staan en samen met de klas 

lopen zij dan om 08:30 uur naar binnen. U mag 

als ouder even mee naar binnen lopen, dan kunt 

u direct de nieuwe klas van uw zoon of dochter 

zien!  

 

Deze eerste twee weken staat de groepsvorming centraal, waarbij afspraken maken, 

veiligheid en vriendelijk zijn voor elkaar extra belangrijk is! 

 

Robin weer terug! 

Robin (locatiedirecteur) is weer terug van haar verlof en is blij om weer op de Globe te zijn! 

Ze is aanwezig van maandag t/m donderdag. Loop vooral even langs als je vragen hebt! 

 

Meester Boubker 

Meester Boubker is dit schooljaar op woensdag op de Globe aanwezig. Heeft u vragen over 

Social Schools of Teams? Op woensdag kunt u om 08:20 of 14:15 uur uiteraard even 

binnenlopen! Een berichtje sturen via Social Schools is ook mogelijk.  

 

HELP! PAUZEOUDERS GEZOCHT! 

We zijn dringend op zoek naar ouders die kunnen helpen om onze kinderen veilig buiten te 

kunnen laten spelen. Heeft u één of meerdere dagen in de week ruimte om van 11:45 tot 

12:45 uur ons te helpen als pleinouder? U krijgt hiervoor een vergoeding.  

Meld u aan bij Robin! (mag ook via de mail: robin.van.norde@spaarnesant.nl) 

 

School in de Wijk 

U vindt bij dit bericht alvast het School in de Wijk boekje. In dit boekje staan allemaal 

activiteiten die de leerlingen na schooltijd kunnen doen voor een klein bedrag. Belangrijk is 

dat u uw zoon/dochter inschrijft via het strookje. Graag inleveren voor 11 september! 

Daarna is meedoen niet meer mogelijk. Mochten er te veel aanmeldingen zijn, dan wordt er 

geloot. Heeft u thuis geen printer? U kunt bij meester Paul een strookje ophalen.  

 

 

 

 



Partou Kinderopvang 

Ook dit schooljaar werken wij samen met Partou Kinderopvang. Het grote 
voordeel is dat de kinderopvang IN onze school zit, waardoor kinderen na 
school veilig bij ons op school kunnen blijven spelen. Aan deze opvang zitten 
kosten verbonden. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van 
Partou.  
https://www.partou.nl/kinderopvang/haarlem/bso-semmelweisstraat-5 

 

Hek schoolplein 

We merken dat veel buurtkinderen op het schoolplein van de Globe spelen. Dat is fijn, maar 

helaas niet altijd mogelijk. Het plein is niet openbaar (wat betekent dat het van de school is) 

en als de hekken op slot zitten, dan is spelen even niet mogelijk. 

Helaas worden de hekken vaak open getrapt of geduwd, waardoor deze kapot gaan. Wilt u 

met uw kind(eren) bespreken dat spelen alleen kan wanneer het hek open is? Alvast 

bedankt! 

 

Informatiemiddag en kennismakingsgesprekken 

Binnenkort kunt u twee uitnodigingen van de leerkracht van u kind verwachten (via Social 

Schools).  

 

Uitnodiging 1 = de informatiemiddag.  

Tijdens deze middag ontvangt u informatie over de klas waarin uw kind zit. U zit in het 

lokaal met andere ouders en ontvangt de informatie van de leerkracht.  

 

Uitnodiging 2 = het kennismakingsgesprek. 

Dit gesprek gaat specifiek over uw kind en voert u alleen met de leerkracht op school. Het 

doel is dat de (nieuwe) leerkracht uw kind beter leert kennen.  

 

Schoolfruit 

Yes! Ook dit schooljaar zijn wij ingeloot voor het schoolfruit. Dat betekent dat we 3x per 

week vers fruit ontvangen op school voor onze leerlingen. U kunt uw kind wel een gezond 

tussendoortje mee blijven geven, zodat we zeker weten dat uw kind voldoende heeft 

gegeten! 

                                      

  

 

       

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

         De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 1 september 2022 

https://www.partou.nl/kinderopvang/haarlem/bso-semmelweisstraat-5

