
 

 
 

 

 

 

 

 
Nieuwsbrief 3, donderdag 8 september 2022 

 

 

Voor in de agenda  

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 

Maandag 3 oktober    Groep 6 bezoekt Schalkweide 

Woensdag 5 oktober   Studiedag: alle leerlingen vrij! 

Donderdag 6 oktober   Haarlemmerhoutdag groep 7 

Donderdag 6 oktober   De brandweer komt langs! (groep 3/4 en 7) 

 

Maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober is het herfstvakantie!  

Maandag 24 oktober is de school weer open! 

 

Afspraak van de week! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij laten merken hoe rustig we 
kunnen (samen)werken! 



 

Opening thema EUROPA! 

Afgelopen maandag hebben we het nieuwe Alles-in-1 thema geopend: EUROPA! Groep 5 

t/m 8 zal de aankomende weken lezen, werken, knutselen en presenteren over dit thema. 

Om de opening extra bijzonder te maken, waren de juffen en meesters gekleed naar een 

Europees land. Herkent u alle landen? 

 

         
 



Ouderbijdrage 

Ieder jaar vragen we van u een vrijwillige ouderbijdrage. De school krijgt vanuit het 

ministerie geld voor lesmethodes, lesmateriaal, onze leerkrachten en een stukje zorg. Van 

de ouderbijdragen betalen wij allerlei (leuke) extraatjes waar wij als school van het 

ministerie geen geld voor krijgen. Denk aan culturele uitstapjes, toneelvoorstellingen in de 

school, extra materiaal, Sinterklaas, Kerst, Suikerfeest en het zomerfeest. 

De vrijwillige ouderbijdrage is dit jaar vastgesteld op 22,50 euro per leerling.  

Zou u dit in de maand september kunnen overmaken? Contant betalen is helaas niet 

mogelijk. 

 

U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer: 

NL43 ABNA 0577 2706 48  

t.n.v. De Globe Ouderraad  

o.v.v. naam en groep van uw kind(eren). 

 

 

 

Nieuws van De Wereld Kindertheater! 

Kom jij ook toneelspelen in de bieb met De Wereld Kindertheater? 

Wie kent de verhalen van Anansi en Nasreddin niet? Of het beroemde jongetje die met zijn 

pink in de dijk voorkwam dat Haarlem overstroomde? Kom naar de bibliotheek en beleef 

deze en meer verhalen in het echt! 

 

WANNEER: woensdag 14, 21, 28 september, 5 en 12 oktober 

TIJD: 13.00-14.00 Leeftijd 4-8 jaar + ouders/verzorgers  

WAAR: Bibliotheek Schalkwijk Fie Carelsenplein 2   

 

Je hoeft je niet aan te melden en deelname is gratis. 

Hoe gaat het in zijn werk? Volksverhalen uit de hele wereld spelen de hoofdrol in de 

workshops van De Wereld Kindertheater. Deze bijzondere verhalen komen tot leven in vijf 

theaterworkshops voor kinderen en hun ouders. 

Wij hopen jou te zien!! 

Een initiatief van:  

De bibliotheek Zuid-Kennemerland, Hart en De Wereld Kindertheater  

 

 

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

     De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 15 september 2022 


