
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwsbrief 4, donderdag 15 september 2022 

 
 

Voor in de agenda  

Maandag 19 september  Schoolfotograaf! 
Maandag 19 september  Fotografie project groep 8 
Woensdag 21 september  Speel-o-theek open voor peuters en kleuters! 
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! 



 
Vakanties en studiedagen  
Hierbij het overzicht van de vakanties en studiedagen van schooljaar 2022-2023. 
U kunt vanaf dit schooljaar alle belangrijke data ook in de Social Schools app vinden.  
Via ‘agenda’ ziet u alle activiteiten die dit schooljaar gepland zijn. Zeker even een kijkje 
waard! 
 
Vakanties 

Herfstvakantie  15 oktober t/m 23 oktober 2022 
Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023 
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023 
Paasvakantie 9 en 10 april 2023 
Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023 
Hemelvaart 18 en 19 mei 2023 
Pinksteren 28 en 29 mei 2023 
Zomervakantie 22 juli t/m 3 september 2023 

 
Bijzondere dagen & studiedagen 

Studiedag  Woensdag 5 oktober 2022: leerlingen vrij! 
Sinterklaas 5 december: school om 12:15 uur uit! 
Kerst 22 december: school om 12:15 uur uit! 
Studiedag Maandag 9 januari 2023: leerlingen vrij! 
Studiedag Vrijdag 24 februari 2023: leerlingen vrij! 
Studiedag Woensdag 17 mei 2023: leerlingen vrij! 
Studiedag Dinsdag 30 mei 2023: leerlingen vrij! 
Studiedag  Donderdag 15 juni 2023: leerlingen vrij! 
Verhuisdag Vrijdag 21 juli 2023: leerlingen vrij! 

 
Schoolfotograaf 
Maandag komt de schoolfotograaf! Trek allemaal dus de mooiste 
kleding aan! 
Alle leerlingen van groep 1 t/m 8, inclusief de peuters, gaan deze dag 
op de foto. Er worden drie soorten foto’s gemaakt: 
- Individuele foto 
- Broertjes/zusjes foto (alleen broertjes/zusjes die hier op school zitten 
of bij de peuters) 
- Klassenfoto (mag uw kind hier niet op, meld dit nog even bij de 
leerkracht). 
 
 
Social Schools 



Social Schools heeft een update ondergaan. Hierdoor stuur je nu op een nieuwe manier 
persoonlijke berichten.  
 
Stap 1. Ga in de Social Schools app naar ‘gesprekken’. 
Stap 2. Druk op de groene, ronde knop. Nu opent u een nieuw gesprek à 
Stap 3. Druk op ‘medewerkers’, hier kunt u de juf of meester kiezen waar u 
een berichtje naar wilt sturen.  
 
 
                                      
                                      

          
 
 
 
 
 

 
 
 

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

         De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 22 september 2022 


