
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwsbrief 6, donderdag 29 september 2022 

 
 

Voor in de agenda  

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! 



 
Corona update  
U volgt ook vast het nieuws: de coronabesmettingen lopen weer op. Dat vraagt ons weer 
extra alert te zijn! 
In de MR-vergadering van afgelopen maandag hebben we besproken welke verschillende 
Corona scenario’s er zijn en hoe we op school dan moeten handelen. 
Momenteel bevinden we ons nog in de eerste fase van dit scenario, de groene fase. 
Dit houdt concreet in: 
- Veel kinderen en werknemers zijn verkouden, maar er zijn nog weinig coronagevallen 
gemeld.  
- We blijven handen wassen, in de elleboog niezen en we zorgen voor voldoende frisse lucht 
in de lokalen.  
- We hebben op school voldoende zelftesten, die we regelmatig meegeven aan de leerlingen 
van groep 6 t/m 8. Zit uw kind in een andere klas en wilt u graag testen? Of zijn de testen 
thuis op? Kom op school gratis testen ophalen, dat is geen enkel probleem! 
 

                    
 

 
School in de Wijk  
Is uw kind ingeloot voor een School in de Wijk 
activiteit? Bijvoorbeeld voor drama-, gym- of 
kookles? Dan krijgt uw kind hier binnenkort 
bericht over. Wanneer u dit bericht ontvangt, 
dan kunt u het inschrijfgeld inleveren bij de juf 
of meester van uw kind. Wij zorgen dan dat 
het geld op de juiste plek terecht komt! 
 
 
Reminder: studiedag op woensdag 5 oktober!  
A.s. woensdag 5 oktober is het studiedag! Dit betekent dat de juffen en meesters een dag 
extra gaan leren om zo nóg beter onderwijs voor uw kind te kunnen verzorgen J. 
De leerlingen zijn op deze dag vrij!  
 
 
 



 
Leerkracht ziek! Wat nu? 
Veel kinderen en leerkrachten zijn, nu het buiten weer kouden wordt, verkouden of ziek. Dit 
betekent dat we op school veel moeten schuiven en regelen, om te voorkomen dat kinderen 
naar huis worden gestuurd. Dit lukt soms, maar lang niet altijd. Dit schuiven van 
leerkrachten kan op de korte termijn een fijne oplossing zijn, maar gaat vaak ten koste van 
andere werkzaamheden. Hier moeten we weloverwogen keuzes in maken. In onderstaand 
schema laten wij u graag zien hoe wij deze week de afwezigheid van leerkrachten hebben 
opgelost.  
 

Week 39 Aantal 
leerkrachten 
ziek 

Vervanging is 
intern 
opgelost 

Vervanging is 
opgelost via 
de A-pool 

Leerlingen 
zijn verdeeld 
over de 
school 

Leerlingen 
zijn naar huis 
gestuurd 

Maandag 0     
Dinsdag 1 1    
Woensdag 1 1    
Donderdag 2 1  1  
Vrijdag  1   1  

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

      De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 6 oktober 2022 


