
 

 
 

 

 

 

 

 
Nieuwsbrief 5, donderdag 22 september 2022 

 

 

Voor in de agenda  

Donderdag 22 september  Verkeersproject groep 7 + 8 

Maandag 26 september  MR-vergadering 14:45 uur 

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) 

Vrijdag 7 oktober   Groep 8: kunstlijn project 

Maandag 10 oktober   Opening Kinderboekenweek GI-GA-GROEN 

Maandag 10 oktober t/m  De Globe Boekenwinkel is open 

Donderdag 13 oktober  van 08:30 tot 09:00 uur! 

Woensdag 12 oktober  Speel-o-theek is open voor peuters en kleuters 

Vrijdag 14 oktober   Afsluiten project thema ‘EUROPA’ 

 

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

Maandag 24 oktober is de school weer open! 

 

Afspraak van de week! 

 

 

 
 

 

 

 

 

Er is er maar één die praat, 
zodat luisteren beter gaat! 



Reminder: betalen vrijwillige ouderbijdrage.   

In nieuwsbrief 3 werd gevraagd of u in de maand september de vrijwillige ouderbijdrage wilt 

betalen. De ouderbijdrage is 22,50 euro per leerling. Fijn als u dit wilt betalen, zodat de 

activiteiten zoals Sint, Kerst, het Suiker- en Zomerfeest georganiseerd kunnen worden! 

 

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).  

 

 

Kinderboekenweek!   

Op maandag 10 oktober openen we op onze school de 

Kinderboekenweek met als thema ‘GI-GA-GROEN’. Van 10 

t/m 14 oktober staat alles in het teken van lezen en boeken. 

Daarom hebben we die week van maandag t/m donderdag 

een echte kinderboekenwinkel op onze school! U bent deze 

dagen tussen 08:30 en 09:00 uur welkom op school om naar 

ons winkeltje te komen kijken. U kunt hier boeken kopen die 

uw zoon of dochter thuis lekker kan lezen, of mooie 

prentenboeken die u kunt voorlezen! 

Zet u deze data alvast in uw agenda? Binnenkort ontvangt u 

meer informatie! 

 

 

De Textiel Race 

Per jaar gooit iedere Nederlander zo’n tien kilo textiel in de vuilnisbak. Of kleren blijven 

jaren in de kasten hangen. Zonde, want de meeste kleding is goed genoeg voor een tweede 

ronde.  

 

De Textiel Race maakt kinderen en hun omgeving bewust over het belang 

van recycling en hergebruik. Sinds 12 september zamelen kinderen van de 

Globe zoveel mogelijk oud en kapot textiel in. Het textiel wordt daarna 

gerepareerd of gerecycled. Tot en met 6 oktober kan iedereen zijn oude en 

kapotte textiel inleveren in de speciale container op school! 

 

Vraag ook in je omgeving of er mensen zijn die oud en kapot textiel 

hebben, want.…zo maken we de wereld een beetje schoner en mooier 

(…en als de kinderen van De Globe meer textiel ophalen dan de andere 

deelnemende scholen winnen de kinderen van groep 7 en 8 een leerzaam 

en leuk uitstapje naar Nemo ;-).  



Koffieochtend 

Ja, ook dit schooljaar pakken wij graag de koffieochtenden weer samen met u op! 

Op vrijdag 18 november staat om 09:00 uur de eerste koffieochtend gepland, waarbij Raja 

Alouani een mooie presentatie zal verzorgen over het belang van ouderbetrokkenheid.  

Binnenkort ontvangt u een officiële uitnodiging! Zet u de datum alvast in uw agenda? 

 

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  

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 29 september 2022 


