
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwsbrief 13, vrijdag 25 november 2022 

 
 

Voor in de agenda  

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 allang! 



Meester Kevin gaat op reis! 
Meester Kevin, onze gymleerkracht, is vandaag (tijdelijk!) voor het laatst. Hij gaat een 
maand lang reizen. Na de kerstvakantie is hij gelukkig weer terug op de Globe. Wij wensen 
meester Kevin heel veel plezier! 
 
Gelukkig komt meester Rachid tijdelijk op de dinsdag de gymlessen verzorgen. Op de vrijdag 
komt meester Twan (van basisschool de Erasmus) de gymles geven. Op vrijdag 9 en 23 
december gaan de gymlessen niet door, wegens onderhoud van de zaal en kerstviering! 
 

                         
 
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 
 
Wist u dat...? 
Groep 7 van de Globe dit schooljaar meedoet aan het Kerst Muziekgala? Ze komen zelfs op 
televisie! Tijdens het Kerst Muziekgala brengen jonge muzikale talenten de meest geliefde 
(kerst)hits ten gehore. Koningin Máxima is als erevoorzitter van stichting Méér Muziek in de 
Klas ook bij het gala aanwezig. De stichting zet zich in voor structureel en goed 
muziekonderwijs op alle basisscholen in Nederland. 
En ónze groep 7 doet gewoon mee! Hoe stoer is dat?! Morgen hebben ze de generale 
repetitie. Heel veel succes, kanjers! 
 

                          
                           Alvast een fijn weekend gewenst! 
                     directie en team van OBS de Globe 
                           De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 1 december 2022 


