
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwsbrief 17, donderdag 22 december 2022 

 
 

Voor in de agenda  

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) 
Maandag 23 januari   Start afname CITO toetsen  
Woensdag 25 januari    Speel-o-theek voor kleuters is open! (08:20-09:00) 

 
Afspraak deze week! 
 
 
 
 
 
 

 
 

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



 
 

Jarig in januari! Alvast gefeliciteerd!  
 

1 januari 2023  B6 Ayza Sapmaz 
1 januari 2023  B8 Abdulmohsen Alhamoud 
1 januari 2023  B8 Shahem Shaaban 
7 januari 2023  B4 Samiya Abdullahi         
7 januari 2023  B6 Shahed Shaaban 

10 januari 2023  B5 Monzir Gafar Hamid 
11 januari 2023  B7 Mayear Mohammed 
15 januari 2023  B5 Cem Dur 
15 januari 2023  B6 Ali Al Torman 
17 januari 2023  B7 Yousof Aslami 
19 januari 2023  B4 Lamar Dabliz         
21 januari 2023  B4 Marley Vroom 
22 januari 2023  B6 Layi Shiekha 
28 januari 2023  B5 Aya Bouhlala 
29 januari 2023  B7 Abdulrahman Shiekha 

 
 
Reminder: Morgen 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! 
 
Cadeaupakket voor u!  
Gisteren zijn alle cadeaupakketten met lekkere voedselproducten mee naar huis gegaan. 
Een cadeautje van school voor u! Wij hopen dat u het presentje kunt waarderen en er met 
het hele gezin van kunt gaan genieten deze vakantie! 
 
Veel zieken op school 
Helaas zijn er deze week veel zieke kinderen en juffen op school, waardoor een aantal het 
kerstdiner van vanavond moeten missen. Wat enorm jammer! We zullen aan jullie denken! 
Ook goed nieuws: juf Annemieke staat na de kerstvakantie weer volledig voor groep 8 op de 
woensdag, donderdag en vrijdag. We bedanken meester Justin voor zijn hulp de afgelopen 
weken. Op maandag en dinsdag is meester Marcel er gewoon zoals jullie gewend zijn.  
 
De boterhammenbar BLIJFT!  
Ook na de Kerstvakantie houden we de boterhammenbar open. Dat 
betekent dat er iedere dag van 11:45-12:45 uur brood, fruit en beleg 
klaarstaat voor leerlingen die het momenteel thuis financieel wat 
moeilijker hebben. Dit mogen de leerlingen helemaal zelf pakken en 
smeren! Maak er vooral gebruik van als u dat prettig vindt!  
 



 
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. 
 
Sporten in de kerstvakantie 
Sportsupport organiseert ook deze kerstvakantie allemaal toffe activiteiten voor kinderen! 
In de flyer lees je er meer over (zie het Social Schools bericht).  
Inschrijven kan via www.sportindewijk.nl 
 
 

                        Een heel fijne vakantie gewenst! 
                directie en team van OBS de Globe 
                        De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 12 januari 2023 
 

 


