
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwsbrief 11, donderdag 10 november 2022 

 
 

Voor in de agenda  

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 (08:20-09:00 uur) 
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) 
Zaterdag 26 november  Groep 7 heeft de generale repetitie Muziekgala! 
Maandag 5 december  Sinterklaas op school (kinderen om 12:15 uur vrij!) 
Woensdag 7 december  Speel-o-theek voor kleuters is open! (08:20-09:00) 
Maandag 12 december  Bezoek Schalkweide groep 1/2 
Donderdag 15 december   Muziekgala groep 7 
Donderdag 15 december  Spel-inloop bij de kleuters (08:20-09:00 uur) 
Vrijdag 16 december   Afsluiten thema ‘Gouden Eeuw’ 

 
Afspraak deze week! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



Enquête ouderbetrokkenheid 
Heeft u de enquête over ouderhulp al ingevuld? Fijn als iedereen dit zou kunnen invullen, 
ook als u geen tijd heeft om te helpen! 
Link: https://forms.office.com/r/i7AZuUuN8a 
 
De school begint écht om 08:30 uur! 
Op OBS de Globe willen wij de schooltijd zo effectief mogelijk benutten. Om dit te kunnen 
doen is het belangrijk dat de kinderen op tijd op school zijn. Op de Globe zijn de leerlingen 
vanaf 08:20 welkom op school en om 08:30 beginnen de lessen.  
Om 08:30 zitten alle kinderen in de klas. Kinderen die later binnenkomen verstoren het 
onderwijsproces.  
 
Omdat er momenteel dagelijks meer dan 10 leerlingen te laat 
komen, willen we hier de komende periode extra aandacht aan 
besteden.  
Dit betekent dat uw zoon of dochter (groep 3 t/m 8) een briefje 
mee naar huis krijgt, wanneer hij of zij te laat op school is. Zo 
bent u als ouder ook op de hoogte en kunt u thuis het gesprek 
aangaan, om het te laat komen in de toekomst te voorkomen. 
De ouders van de kleuters worden door de juf aangesproken.  
 
Wanneer uw kind meer dan 3x te laat komt, nodigen wij u uit voor een gesprek. Bij meer 
dan 5x te laat zal dit gesprek met de directie plaatsvinden. Uiteraard gaan wij ervan uit dat 
dit niet nodig is en hopen we op uw medewerking. Zo kunnen we de schooldag rustig 
beginnen! 
 
En is uw kind afwezig of wat later? Laat het de school vóór 08:30 uur dan even weten! 
 
Notulen MR 
Mocht u het interessant vinden wat in de MR (medezeggenschapsraad) wordt besproken? 
Vanaf dit schooljaar kunt u de notulen op de website van de school vinden! 
Daarnaast bent u ook altijd welkom bij een MR-vergadering als toehoorder. In de agenda 
kunt u vinden wanneer de vergaderingen zijn. Voel u welkom! 
 
Koffieochtend met Raja Alouani 
Op vrijdag 18 november om 09:00 uur is er voor de hele school een koffieochtend 
ingepland. Deze koffieochtend zal Raja gaan spreken over ouderbetrokkenheid: 
Hoe ben je op een positieve manier betrokken bij de ontwikkeling van je kind? Vooral doen 
waar je kind gelukkig van wordt, zal centraal staan tijdens deze bijeenkomst. Raja zal ook 
aandacht besteden aan het vervolgonderwijs, na de basisschool. Laat u even weten of u 
komt i.v.m. het inkopen van koffie, thee en lekkers? 



 
Muziekvoorstelling groep 5 en 6  
Na weken oefenen op hun instrument, hadden de 
kinderen van groep 5 en 6 afgelopen maandag dan 
eindelijk hun voorstelling voor de ouders. Wat fijn dat 
dit gewoon weer kon! 
Het was mooi om te zien hoe trots de leerlingen waren 
op hun eindproduct en wat fijn dat er zoveel ouders zijn 
komen kijken! 
 
 

                          
                           Alvast een fijn weekend gewenst! 
                     directie en team van OBS de Globe 
                           De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 17 november 2022 


