
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwsbrief 12, donderdag 17 november 2022 

 
 

Voor in de agenda  

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’ 
Donderdag 22 december  Speel-o-theek voor kleuters is open! (08:20-09:00) 
Donderdag 22 december  Kerstdiner (in de avond, tijd volgt nog!) 
Vrijdag 23 december   Kinderen om 12:15 uur vrij! 
 
De kerstvakantie is van 24 december t/m maandag 9 januari 2023.  
Op dinsdag 10 januari mogen de kinderen weer naar school! 

 
Afspraak deze week! 
 
 
 
 
 
 
 

Stil lopen in de gang, dat 
kunnen wij al lang! 



Enquête ouderbetrokkenheid 
Heeft u de enquête over ouderhulp inmiddels 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 
 
Morgen: Koffieochtend met Raja Alouani 
Morgen is er om 09:00 uur 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? 
 
Gevraagd vanuit de kleuters 
Heeft u thuis oude broeken/onderbroeken/sokken die uw kind niet 
meer draagt? (in kleutermaat, tussen maat 104 en 116). Het komt 
met regelmaat voor dat we een reserve broek/onderbroek nodig 
hebben. Heeft u thuis wat liggen om op school te gebruiken? Heel 
graag! Wij zijn dringend op zoek!  
 
Nieuwe folder en website! 
Bij nieuwe ontwikkelingen, hoort ook een nieuwe folder en website! Daar zijn we inmiddels 
achter de schermen druk mee bezig.  
De Globe staat voor uitdagend onderwijs, waarbij we kijken naar de talenten van onze 
leerlingen: wat kunnen onze leerlingen WEL?! Met een nieuwe methode voor thematisch 
onderwijs, het opzetten van de projectgroep ‘de Globetrotters’ en onze vernieuwde 
schoolafspraken, slaan we een mooie, nieuwe weg in! 
 
De komende tijd kan u worden benaderd voor het gebruik van foto’s waar uw kind mogelijk 
(deels) zichtbaar op is. Voordat we deze foto plaatsen op de website of in de folder, vragen 
we dit altijd even bij u na.  
 
Mocht u hier vragen over hebben, loop dan even bij Robin langs! 
 
 

                          
                           Alvast een fijn weekend gewenst! 
                     directie en team van OBS de Globe 
                           De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 24 november 2022 


