
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwsbrief 7, donderdag 6 oktober 2022 

 
 

Voor in de agenda     

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! 
Maandag 10 oktober   Groep 8: kunstlijn project 
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! 

 
Maandag 24 oktober   Opening project thema ‘GOUDEN EEUW’ 
Woensdag 26 oktober  Koffieochtend ‘Hoofdluis’ 
Woensdag 26 oktober             Speel-o-theek is open voor peuters en kleuters 
Vrijdag 28 oktober    PO-VO presentatie door Raja Alouani (groep 8) 
 
Afspraak van de week! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als ik met werken stop, ruim ik 
alles netjes op! 



 

Jarig in oktober! Gefeliciteerd!  
 

 
  

4 oktober 2022  B4 Marwa Hassan 
6 oktober 2022  B1/2B Dara Piero 

10 oktober 2022  B6 Sara Houliche 
12 oktober 2022  B4 Ebuzer Sökütlü          

18 oktober 2022  B7 Sahila Rezai 
24 oktober 2022  B6 Abdalrahman Sad Al Deen 
25 oktober 2022  B8 Elena Dur 

 
                                      
Studiedag 5 oktober 
Gisteren hebben de juffen en de meesters de eerste studiedag van dit schooljaar gehad. 
Naast informatie over het gebruik van de meldcode, hebben we het met elkaar ook over 
nieuwe rapporten en het versterken van ons rekenonderwijs gehad. Interessante dag, waar 
we met het team weer mee verder gaan! 
 
Cultuur!  
De VakantieKaravaan 
Op donderdag 20 oktober 2022 organiseert Hart samen met SportSupport de eerste editie 
van de VakantieKaravaan! We zullen een programma aanbieden in de Spaarnehal met zowel 
culturele als sportactiviteiten. Van capoeira tot aan dansen, van een stormbaan tot aan 
graffiti!! Een mooie dag om kennis te maken met cultuur en bewegen in de vakantie. Elke 
vakantie reist de karavaan naar een ander gedeelte van Haarlem zodat iedereen een keer 
mee kan doen. 
 
Waanzinnige Woensdagen 
Woensdag na de herfstvakantie (26 oktober 2022)  is het startschot van de Waanzinnige 
Woensdagen! Dit najaar 6 weken lang iedere woensdag 2 naschoolse creatieve workshops 
voor kinderen van groep 3 t/m 8. Hart organiseert deze laagdrempelige workshops in 
samenwerking met Bibliotheek Zuid Kennemerland zodat kinderen in hun eigen wijk kennis 
kunnen maken met dans, theater, muziek, beeldend en film.  
Om te ontdekken waar hun enthousiasme, passie of zelfs talent ligt en eventueel de weg te 
vinden naar structureel aanbod in de vrije tijd. 
 
Voor meer informatie: zie de flyers in de bijlage van dit bericht! 
 
Koffieochtenden 
Heeft u ze allebei al in uw agenda genoteerd? 
Woensdag 26 oktober 08:30 uur: Koffieochtend 1 (met Marjolein Muller) 
Vrijdag 18 november 09:00 uur: Koffieochtend 2 (met Raja Alouani) 



Boekenverkoop op de Globe! U komt toch ook? 

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

        De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 13 oktober 2022 


