
 

 
 

 

 

 

 

 
Nieuwsbrief 9, donderdag 27 oktober 2022 

 

 

Voor in de agenda  

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

Maandag 31 oktober   Bezoek Frans Hans museum (groep 8) 

Dinsdag 1 november   Start projectgroep ‘de Globetrotters’ 

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 

Maandag 7 november  Stadsschouwburg Haarlem (groep 3/4) 

Woensdag 9 november  NIO toets groep 8 

Woensdag 9 november  Speel-o-theek voor kleuters is open! (08:20-09:00) 

Vrijdag 11 november    Sint Maarten 

Woensdag 16 november   Spel-inloop bij de kleuters 

Woensdag 16 november   Groep 8 op bezoek bij het Haarlem College 

Vrijdag 11 november    Bezoek Schalkweide groep 3, 4 en 5 

Vrijdag 18 november    Koffieochtend 09:00 tot 10:00 uur (Raja Alouani) 

 

 

Afspraak deze week! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praat vriendelijk en beleefd, 
zodat iedereen het fijn heeft.  



 

 

Jarig in november! Gefeliciteerd!  
 

12 november 2022  B1/2A Mahmoud Alakhras 
20 november 2022  B6 Lemia El Hasnaoui 
21 november 2022  B1/2A Marley Arends 
21 november 2022  B1/2B Yunus Orakçi         
28 november 2022  B1/2B Amani Taouil 

 

 

Even voorstellen: meester Justin 

Meester Justin staat tot de kerstvakantie voor groep 8, omdat juf Annemieke langdurig 

afwezig is. Hieronder stelt hij zich graag even voor: 

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

  

Even voorstellen: ik ben Justin, 31 jaar en woon in Haarlem 

met mijn vriendin en zoontje (van bijna 2). Sinds dit 

schooljaar werk ik als invaller binnen Spaarnesant. 

Daarvoor heb ik 3,5 jaar als leerkracht gewerkt op de 

Zuiderpolderschool. Op de Globe vervang ik Annemieke in 

groep 8 op donderdag en vrijdag tot aan de kerstvakantie. 

In mijn vrije tijd lees en sport ik graag en doe ik natuurlijk 

het liefst leuke dingen met mijn gezin. Ik heb ontzettend 

veel zin in de aankomende periode!  

  

Met vriendelijke groet, 

Justin Tolhuis  

 

Eerste koffieochtend 

Afgelopen woensdag 26 oktober hebben we de eerste 

koffieochtend gehad met als thema hoofdluis. Ondanks dat de 

ochtend niet drukbezocht was, was het wel een moment 

waarop we fijn met elkaar gesproken hebben. Er was ruimte 

voor vragen over hoofdluis, maar ook meer persoonlijke 

onderwerpen zijn aan bod gekomen. Voor de ouders die 

aanwezig waren; bedankt! 

 

 

De volgende koffieochtend is op vrijdag 18 november om 09:00 uur. Zien we u dan?  



 

Nieuwe projectgroep op school: de Globetrotters! 

Hoera! De Globe krijgt een eigen projectgroep op school! De projectgroep is voor een kleine 

groep kinderen uit groep 5, 6 en 7 die nog meer uitdaging willen en aankunnen dan in de 

klas geboden kan worden. Echte globetrotters dus!  

Ik, juf Heleen uit groep 6, geef op dinsdagmiddag (tijdens schooltijd, op school) de lessen in 

de projectgroep. We zullen met een project aan de slag gaan wat aansluit op het thema 

waar de school mee bezig is. Extra leerzaam dus!   

Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u die altijd aan juf Heleen stellen! 

 

 
 

Boterhammenbar op school! 

De Globe heeft, net zoals veel andere scholen in Nederland, een bedrag gekregen voor het 

verzorgen van schoollunch voor kinderen.  

Nu alles steeds duurder wordt, horen wij steeds vaker dat gezinnen minder geld te besteden 

hebben voor de boodschappen. Om onze ouders en kinderen hierbij te helpen, is er vanaf 

volgende week iedere dag extra brood, beleg en fruit aanwezig op school. Kinderen 

kunnen dit gewoon in de schoolkeuken pakken, geen enkel kind uitgezonderd. In de klassen 

zal dit ook besproken worden. En belangrijk: het is helemaal niet erg om hier gebruik van te 

maken! Laten we elkaar helpen in deze pittige tijden! 

 

 

     Alvast een fijn weekend gewenst! 
                    directie en team van OBS de Globe 

                           De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 3 november 2022 


