
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwsbrief 18, donderdag 12 januari 2023 

 
 

Voor in de agenda  

Maandag 16 t/m vr. 20 januari  Inloopweek groep 3 t/m 8 (08:20-08:40 uur )  
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  
Maandag 23 januari   14:45 uur MR-vergadering 
Woensdag 25 januari    Speel-o-theek voor kleuters is open! (08:20-09:00) 
Woensdag 25 januari   Start Nationale Voorleesdagen (t/m 1 februari) 
Woensdag 1 februari   OAC-vergadering 08:30-09:15 uur 
Woensdag 8 februari   Speel-o-theek voor kleuters is open! (08:20-09:00) 
Maandag 13 t/m vr 17 februari Inloopweek groep 3 t/m 8 (08:20-08:40 uur) 
Maandag 13 februari   Spelinloop bij de kleuters (08:20-08:50 uur) 

 
Afspraak deze week! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Als ik met werken stop, ruim ik 
alles netjes op! 



Inloopweek van 16 t/m 20 januari! 
Volgende week is er een INLOOPWEEK voor groep 3 t/m 8. 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.  
 
In diezelfde week (op vrijdag) hebben de groepen 1/2 SPELINLOOP, waar u als ouder ook 
van harte welkom bent! 
 
Nationale voorleesdagen 
Binnenkort beginnen de Nationale Voorleesdagen (25 januari t/m 1 februari). Voorlezen is 
voor kinderen van groot belang omdat ze hiermee onder 
andere hun woordenschat vergroten. Onderzoek toont 
aan dat een kind met 15 minuten per dag lezen/voorlezen 
al duizend nieuwe woorden per jaar leert.  
Voorlezen aan kinderen is dus erg belangrijk! Het prikkelt 
de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt ze veel 
plezier. Daarom willen wij dit onderwerp extra in het 
zonnetje zetten.  
 
Ons lijkt het leuk om ouders/verzorgers/opa’s/oma’s/ooms/tantes in de school te krijgen 
om in onze klassen voor te komen lezen.  
Hierbij dan ook de vraag aan u - zou u het leuk vinden om bij ons op school een 
prentenboek of verhaal te komen voorlezen?   
 
Voelt u zich niet zeker in het Nederlands, dan mag u dat natuurlijk ook in uw eigen taal 
doen. Helemaal leuk als u dit samen met uw zoon of dochter kunt doen, zodat hij/zij kan 
vertalen.   
 
Vanaf 26 januari t/m 1 februari zullen deze voorleesdagen plaatsvinden. De 
voorleesmomenten zullen van 08.30 uur tot ongeveer 08.45 uur zijn. Aanmelden kan via de 
eigen leerkracht of via Social Schools. Laat u dan ook weten welke dag u kunt voorlezen?    
 
Studiedag  
Afgelopen maandag hadden de juffen en meesters studiedag. Het was een leerzame dag 
waarbij drie belangrijke thema’s aan bod zijn gekomen: 
1. We hebben geleerd over verschillende culturen en de gewenste communicatie hierbij. 
2. We hebben het gehad over hoe we het pedagogisch klimaat op de Globe nog sterker 
kunnen neerzetten, waarbij een doorgaande lijn essentieel is. 
3. De leerkrachten hebben het nieuwe thema (voor het thematisch onderwijs) kunnen 
voorbereiden. Hier hoort u binnenkort meer over! 
 



De boterhammenbar is OPEN!  
De boterhammenbar is nog steeds 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!  
 
School in de Wijk 
Afgelopen dinsdag heeft u via Social Schools het nieuwe School in de Wijk boekje met 
activiteiten ontvangen. Wilt uw kind meedoen? Lever dan uiterlijk dinsdag 17 januari het 
strookje in bij de juf of meester. Als u het later inlevert, dan is deelname helaas niet meer 
mogelijk. Er liggen eventueel ook strookjes bij meester Paul klaar.  
 
 

                     Alvast een heel fijn weekend gewenst! 
                    van het team van OBS de Globe 
                        De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 19 januari 2023 
 

 


