
 

 
 

 

 

 

 

 
Nieuwsbrief 2, donderdag 1 september 2022 

 

 

Voor in de agenda  

Maandag 5 september   Start schoolfruit 3x per week 

Maandag 5 september   Start informatiemiddagen groep 1 t/m 8 

Maandag 5 september  Opening thema ‘EUROPA’ 

Maandag 12 september  Start kennismakingsgesprekken (hele maand) 

Maandag 12 september  Fotografie project groep 8 

Maandag 12 september  Ieder kind een instrument: groep 5 en 6 

Maandag 19 september  Schoolfotograaf! 

Maandag 19 september  Fotografie project groep 8 

Donderdag 22 september  Verkeersproject groep 7 + 8 

Maandag 26 september  MR-vergadering 

 

 

Afspraak van de week! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



Jarig in september! Gefeliciteerd!  
 

12 september 2022  groep 3 Kaya Jahn   

18 september 2022  groep 5 Ifrah Warfa   

24 september 2022  groep 8 Nordine Belharch   

30 september 2022  groep 6 Dina M'Barki   

 

Nieuwe collega’s 

Vanaf dit schooljaar hebben we twee nieuwe collega’s bij ons op 

school!  

 

Juf Elisabeth is niet meer helemaal nieuw. Vorig schooljaar gaf ze al 

zo nu en dan extra ondersteuning aan de groepen 5 t/m 8. Ze vindt 

het hier zo fijn, dat ze nu écht bij het Globe team hoort en daar zijn 

wij uiteraard enorm blij mee! 

Juf Elisabeth begeleidt kleine groepjes kinderen met rekenen, taal en 

lezen op de dinsdag en donderdag.  

 

Ook hebben we dit schooljaar een nieuwe meester: meester Marcel. Hij stelt zich graag 

even aan u voor: 

 

Beste ouder/verzorgers en leerlingen,  

Op maandag en dinsdag ben ik de leerkracht van groep 8. Het is me deze week al duidelijk 

geworden dat de kinderen van groep 8 en juf Annemieke enorm hun best gaan doen om er 

een succesvol schooljaar van te maken. En dat is ook mijn doel.  

 

Voordat ik op de Globe kwam, werkte ik op een pabo en 

daarvoor op een middelbare school in Haarlem, als docent 

Nederlands, maar ik ben begonnen als leerkracht in het 

(speciaal) basisonderwijs. Ik vind het belangrijk dat er 

goed gewerkt en veel geleerd wordt (zelf ben ik gek op 

taal en lezen), maar ik verheug me bijvoorbeeld ook (nu al) 

op het werken aan de musical aan het einde van het 

schooljaar. 

 

Tot ziens op de informatiemiddag, tijdens de kennismakingsgesprekken of op andere 

momenten om elkaar te ontmoeten op De Globe! 

 

 

 



 

Triple Threat (TTT) 

Ter info: afgelopen schooljaar kregen wij op dinsdag en donderdag tijdens 

de pauze extra ondersteuning van de organisatie Triple Threat. Deze 

organisatie speelt en sport met de kinderen buiten en leert ze omgaan 

met winst en verlies. De kinderen kijken iedere week enorm uit naar 

hun komst. Daarom hebben we ervoor gekozen ook dit schooljaar weer 

van hun diensten gebruik te maken! 

 

Hoofdluis op school 

Na de zomer zijn ze vaak weer op school aanwezig: de hoofdluizen. Ik wil u dan ook vragen 

de komende tijd goed te controleren op luizen en neten (eitjes van de luis) in het haar van 

uw zoon of dochter. Heeft u luizen gevonden? Dan is het belangrijk dat u uw kind behandeld 

met een speciale luizenshampoo of lotion. Dit kunt u halen bij de drogist.  

Na behandeling is uw kind weer van harte welkom op school! Belangrijk is wel om ook na 

behandeling dagelijks nog even te blijven kammen met een speciale luizenkam.  

 

Ook zouden we in de klassen graag op hoofdluis controleren, maar helaas zijn er op dit 

moment onvoldoende hulpouders. Kunt/wilt u helpen? Laat het de leerkracht weten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

      De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 8 september 2022 


