
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwsbrief 16, donderdag 15 december 2022 

 
 

Voor in de agenda  

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 t/m vr. 20 januari  Inloopweek groep 3 t/m 8 (08:20-08:40 uur) 
Maandag 16 januari   14:45 uur MR-vergadering 
Dinsdag 17 januari   Schoolarts groep 2 en 7 dag 1 
Vrijdag 20 januari   Schoolarts groep 2 en 7 dag 2 
Vrijdag 20 januari    Spelinloop bij de kleuters (08:20-08:50 uur) 

 
Afspraak deze week! 
 
 
 
 
 
 

 

Ik, jij, wij, we horen er allemaal 
bij! 



We willen graag weer ouders in de school! 
Hoewel corona zeker nog niet voorbij is, willen we graag weer ouders in de 
school kunnen verwelkomen. Omdat we ook zien dat de leerlingen 
zelfstandiger zijn geworden door het alleen naar binnen gaan, hebben we 
het volgende bedacht: 
 
Iedere maand is er een INLOOPWEEK. Een week lang kunt u in de ochtend van 08:20 tot 
08:40 uur de klas van uw kind(eren) binnenlopen. U kunt de werkjes en schriftjes bekijken 
en een kletspraatje maken met de juf of meester. Dit lijkt ons een mooi begin! 
In diezelfde week hebben de groepen 1/2 SPELINLOOP, waar u als ouder ook van harte 
welkom bent. In Social Schools én de nieuwsbrief vermelden wij wanneer de inloopweek is. 
Wij hopen u dan te zien!  
 
Eerstvolgende inloopweek: 16 t/m 20 januari 2023.  
 
Kerst 
à Vandaag is de laatste dag dat u het boodschappenlijstje kunt inleveren. Dit is niet 
verplicht, alleen als u hier behoefte aan heeft. Denkt u eraan dat u de boodschappen 
ophaalt op maandag 19 december tussen 10:00 en 14:00 uur? 
à U maakt het kerstgerechtje voor ca. 10 leerlingen. Meer is niet nodig, omdat we anders 
veel te veel eten hebben! De juffen en meesters hebben er al zin in! 
 
Reminder: Leerlingen 12:15 uur vrij!  
Op vrijdag 23 december zijn de leerlingen om 12:15 uur uit. Fijn als u uw zoon/dochter tijdig 
uit school komt halen! 
 
Nieuws van de Globetrotters!  
De kinderen hebben hun eigen puzzel-wandeltocht gemaakt 
door de stad Haarlem. Dit is een wandelroute met allemaal 
vragen over ons thema, de Gouden Eeuw.  
Uiteraard hebben we de puzzeltocht ook met elkaar 
uitgevoerd, en wat was het leuk! In de bijlage van deze mail 
kunt u de puzzel-wandeltocht vinden. Zo kunt u met uw kind 
als uitje de puzzel-wandeltocht gaan doen. Leuk én leerzaam! 
Heeft u geen printer thuis? Op school liggen nog wat kopieën! 

 
                        Alvast een fijn weekend gewenst! 
                directie en team van OBS de Globe 
                        De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 22 december 2022 


