
 

 
 

 

 

 

 

 
Nieuwsbrief 10, donderdag 3 november 2022 

 

 

Voor in de agenda  

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 

Vrijdag 11 november    Bezoek Schalkweide groep 3, 4 en 5 met lampion 

Woensdag 16 november   Spel-inloop bij de kleuters 

Woensdag 16 november   Groep 8 op bezoek bij het Haarlem College 

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

21 t/m 24 november    Voorlopig advies groep 8  

Woensdag 23 november  Speel-o-theek voor kleuters is open! (08:20-09:00) 

Zondag 27 november   Groep 7 heeft de generale repetitie!  

Maandag 5 december  Sinterklaas op school (kinderen om 12:15 uur vrij!) 

 

Afspraak deze week! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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



Onze schoolafspraken 

Weet u het nog? Vorig schooljaar zijn we gestart met zes nieuwe schoolafspraken, allemaal 

in rijmvorm. Iedere twee weken staat er in de school een nieuwe afspraak centraal, waar we 

in de klas extra mee oefenen. Oefent u thuis nog steeds met ons mee? Er thuis over praten 

is al enorm fijn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinterklaas op maandag 5 december 

Houd u er rekening mee dat de kinderen op 

maandag 5 december om 12:15 uur uit zijn? Dat 

betekent dat u die dag uw kind eerder van 

school haalt. 

 

Bedankt voor uw medewerking!  

 

 



Boterhammenbar 

Afgelopen dinsdag zijn we begonnen met onze 

boterhammenbar. Dit is bedoeld voor kinderen 

waarvan het nu even niet lukt om een gezonde lunch 

vanuit huis mee te geven. We merken dat er goed 

gebruik van wordt gemaakt, wat fijn om te zien! 

 

Sommige ouders vroegen zich af of wij gaan 

controleren of er echt geen brood vanuit huis 

meegegeven kan worden. Nee, dat doen we niet. We willen het laagdrempelig houden en 

iedereen het gevoel geven dat brood van school pakken helemaal oké is. Als u merkt dat u 

volle broodtrommels mee terug naar huis krijgt, omdat uw zoon/dochter hier op school 

brood pakt, dan kunt u thuis natuurlijk wel het gesprek aangaan dat de boterhammenbar 

daar niet helemaal voor bedoeld is. Bedankt voor uw medewerking! 

 

Kunst voor kinderen (zie flyer in de bijlage van dit bericht) 

Voor kinderen in Schalkwijk (8 tot 12 jaar) die het leuk vinden om creatief bezig te zijn en die 

kunstkennis willen opdoen en/of verbreden! Samen met kunstdocent Maya Mutlu leren de 

kinderen doenerwijs ontdekken en kunst te herkennen.  

  

Wat gaan we doen? 

Tekenen, schilderen, 3D ontwerpen maken en bouwen. 

Als onderdeel van de lessen gaan we ook samen op pad om kunst te beleven. 

Aan het eind van de lessenreeks word je een echte Kunstkenner! En sluiten we de lessen af 

met een presentatie aan je familie en vrienden.  

  

Start: 9 november 2022 tot 18 februari 2023 - 10 lessen 

Elke woensdag van 15.00 tot 17.00 uur (behalve 23 november 2022- géén les) 

Locatie: Kunstnest Dependance/ TP2 - tweede verdieping - lokaal 4 

Adres: Terschellingpad 2, 2036 KH Haarlem  

Kosten: € 1,- per les  

Aanmelden via: https://bit.ly/3f6bCCl 

 

We hebben plek voor maximaal 12 deelnemers. Als je je opgeeft, word je alle tien de lessen 

verwacht.  Bij vragen kunt u ons bereiken via: info@kunstnest.org of telefoonnummer 06 11 

10 15 62 

 

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

                           De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 10 november 2022 
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