
 

 
 

 

 

 

 

 
Nieuwsbrief 8, donderdag 13 oktober 2022 

 

 

Voor in de agenda  

Vrijdag 14 oktober   Afsluiten project thema ‘EUROPA’ en de KBW 

 

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             Speel-o-theek is open voor peuters en kleuters 

Woensdag 26 oktober  Koffieochtend van 08:30 tot 09:30 uur 

Donderdag 27 oktober  Herfstwandeling Kleuters in Groenendaal 

Vrijdag 28 oktober    PO-VO presentatie door Raja Alouani (groep 8) 

Donderdag 3 november   Start Week van de Mediawijsheid (tot 11 nov.) 

Vrijdag 4 november   Mediamasters groep 7 en 8 

Maandag 7 november  14:45 uur MR-vergadering 

Vrijdag 18 november    Koffieochtend 09:00 tot 10:00 uur 

 

Afspraak na de vakantie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praat vriendelijk en beleefd, 
zodat iedereen het fijn heeft.  



Kinderboekenweek 

Tot nu toe is de Kinderboekenweek bij ons op school ZEER geslaagd. Lezen op verschillende 

plekken in school, voorlezen van juffen en meesters, een boekenwinkel in de school... wat 

een feest! Morgen sluiten we de Kinderboekenweek helaas alweer af. Blijft u thuis lekker 

door lezen? Belangrijk voor de taalontwikkeling én voor het leesplezier van uw kind!  

                
      

 

 

Ouderbetrokkenheid 

Wij vinden het belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij de school en het onderwijs van 

uw kind(eren). Door corona heeft de ouderbetrokkenheid noodgedwongen een tijdje op 

een lager pitje gestaan, maar dit schooljaar willen we er weer VOL voor gaan! 

 

Wat kunt u hier nu al van merken? 

Denk hierbij aan de inloopochtenden en de speel-o-theek bij de kleuters, maar bijvoorbeeld 

ook aan de eerste twee koffieochtenden die al gepland staan!  

Verder willen we dit schooljaar écht een OAC gaan oprichten (ouderactiviteiten commissie) 

en krijgt u later dit schooljaar het oudertevredenheidsonderzoek toegestuurd. Heeft u 

tussentijds mooie ideeën of tips voor de school? Laat het ons vooral weten! Robin 

(locatiedirecteur) is van maandag t/m donderdag aanwezig en staat u graag te woord! 

 

 



                                   

Sport en spel in de herfstvakantie  

Er zijn leuke sportactiviteiten die worden georganiseerd door SportSupport. De Sportmix is 

gratis en de vakantiekaravaan kost slecht 1 euro. Leuk om aan mee te doen in de 

herfstvakantie.  

 

 
 

 
 
 
 
  Alvast een goede vakantie gewenst! 
            directie en team van OBS de Globe 
 De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 27 oktober 2022 


