
 

 
 

 

 

 

 

 
Nieuwsbrief 14, donderdag 1 december 2022 

 

 

Voor in de agenda  

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) 

Dinsdag 13 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! 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Wij laten merken hoe rustig wij 
kunnen (samen)werken! 



Jarig in december! Gefeliciteerd!  

 
4 december 2022  B1/2B Luna Vroom 
6 december 2022  B7 Yara Alssam 
7 december 2022  B1/2A Eyup Açıkyürek 

15 december 2022  B3 Nadim Taouili         
15 december 2022  B5 Naoufal Gachi 
20 december 2022  B3 Redouan Chamlali 
25 december 2022  B7 Jemimah Nalubwama 
31 december 2022  B1/2A Adnan El Kharraz 

 
Nieuwe veiligheidshesjes! 

Kijk eens hoe mooi! Als we met de klas op pad gaan, kunnen vanaf nu alle kinderen een écht 

Globe hesje aan. Lekker veilig en bovendien goede reclame voor onze mooie school! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oudertevredenheid 

In het nieuwe jaar (2023) kunt u het oudertevredenheidsonderzoek weer in uw mailbox 

verwachten. We horen graag van u hoe tevreden u over de Globe bent! 

Er is het afgelopen jaar een en ander veranderd op onze mooie school, waarbij we als school 

vooral hebben gekeken naar wat onze leerlingen WEL kunnen. We zijn enorm trots op onze 

leerlingen! 

 

Wilt u in de tussentijd al een mooi woordje over onze school kwijt? Dit kan bijvoorbeeld via 

een Google Review. Dit is toch vaak de eerste plek waar nieuwe ouders kijken, wanneer ze 

een nieuwe school voor hun zoon of dochter zoeken! Bedankt voor uw hulp! 



Muziekgala groep 7 

Onze groep 7 kanjers waren afgelopen zaterdag in de Mediahaven Studio’s in Amsterdam. 

Groep 7 doet mee aan het Kerst Muziekgala, wat op Tweede Kerstdag op televisie wordt 

uitgezonden! Hoe bijzonder is dat?! 

 

 
 

Op donderdag 8 december willen we met de hele school een kerstlied ten gehore brengen. 

Oefent u thuis deze week ook gezellig mee? Hieronder vindt u de link mét songtekst! 

Miss Montreal - Being Alone At Christmas 

https://www.youtube.com/watch?v=hhrWlaWfDVQ 

 

Persoonlijke berichten in Social Schools 

Steeds vaker krijg ik van ouders te horen dat ze geen berichtje in Social Schools hebben 

ontvangen. Belangrijk is dat PERSOONLIJKE berichten onder het kopje ‘gesprekken’ staan. 

Fijn als u hier zo af en toe kunt kijken! U krijgt er als het goed is ook een melding van in uw 

mailbox. 

 

                          

                            

 

 

 

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

                                                De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 8 december 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=hhrWlaWfDVQ

