
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwsbrief 15, donderdag 8 december 2022 

 
 

Voor in de agenda  

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 (van 17:30 tot 18:30 uur) 
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! 
 
Maandag 9 januari   Studiedag: de leerlingen zijn vrij! 
Woensdag 11 januari    Speel-o-theek voor kleuters is open! (08:20-09:00) 
Maandag 16 januari   14:45 uur MR-vergadering 

 
Afspraak deze week! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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



WAUW, wat een dag! 
Zoals u inmiddels weet doet groep 7 mee aan het Kerst Muziekgala op 15 december 2022. 
Groep 6 en groep 8 mogen naar dit optreden komen kijken. Op Tweede Kerstdag kunt ook 
het ook zien thuis, op televisie (NPO 1, 21:10 uur). 
 
Maar toen… toen kwam, omdat onze groep 7 meedoet aan het gala, vandaag een HEEL 
bijzondere gast langs op school. Onze koningin Máxima was vandaag op school! Groep 7 
heeft een prachtig lied voor haar gezongen en bij het weggaan heeft de hele school haar 
toegezongen. Wat een bijzondere ervaring! Morgen zal haar komst op de Globe in het 
Haarlems Dagblad staan, dan kunt u even meekijken J. 
 

                    
 
OAC (ouderactiviteiten commissie) 
Wat fijn! De Globe heeft weer een oudercommissie! Deze commissie denkt mee wanneer er 
feesten en activiteiten op school worden georganiseerd. Bovendien hebben zij zicht op wat 
er met de ouderbijdrage gebeurt die u heeft betaald aan het begin van het schooljaar. 
Afgelopen week hebben we voor het eerst uit deze ‘ouderbijdrage pot’ geld gehaald 
vanwege het Sinterklaasfeest op school. Wat fijn dat zoveel ouders deze vrijwillige 
ouderbijdrage hebben betaald en dat we dit soort feesten op school kunnen vieren! 
 
Op dit moment bestaat de OAC uit vier ouders. Er is nog plek voor 2 ouders! Heeft u ook 
interesse? We vergaderen 1x in de 6 á 8 weken op woensdagochtend om 08:30 uur. 
 
OAC de Globe:  
Latifa (moeder Nasim (gr. 5) 
Marcela (moeder Theo (gr. 5) 
Kimberly (moeder Luna (1/2B), Marley (gr. 4), Mila (gr. 7), Jayden (gr. 8) 
Sanae (moeder Marwa (gr. 6) en Safae (gr. 4) 
 



Kerst op de Globe 
Dit jaar wordt het Kerstdiner gehouden op donderdag 22 december van 17:30 tot 18:30 uur. 
Van voorgaande jaren weten we dat u de meest heerlijke gerechten kunt maken. Helaas zijn 
de boodschappen nu een stuk duurder dan de afgelopen jaren.  Om toch een heerlijk feest 
te kunnen geven, willen wij u graag helpen! 
Hoe dan? School betaalt de boodschappen voor u! 
Hoe werkt dat? Je kunt het boodschappenlijstje op school inleveren, met hierop 
ingrediënten die voor het diner nodig zijn.  
Belangrijk: Boodschappenlijstje uiterlijk inleveren op donderdag 15 december bij juf of 
meester. U kunt de boodschappen op school ophalen op maandag 19 december tussen 
11:00 en 14:00 uur! 
 
Morgen (vrijdag) ontvangt uw zoon/dochter het boodschappenlijstje mee naar huis! 
 
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 15 december 2022 


