
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwsbrief 19, donderdag 19 januari 2023 

 
 

Voor in de agenda  

Maandag 16 t/m vr. 20 januari  Inloopweek groep 3 t/m 8 (08:20-08:40 uur )  
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 25 januari   Bijeenkomst ouders voorleesdagen 09:00-09:30 uur 
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) 
Woensdag 22 februari  Speel-o-theek voor kleuters is open! (08:20-09:00) 
Vrijdag 24 februari   Studiedag: leerlingen vrij! 
 
Van 24 februari t/m 5 maart is het voorjaarsvakantie. Op maandag 6 maart 
is de school weer open! 

 
Afspraak deze week! 
 
 
 
 
 
 

Stil lopen in de gang, dat 
kunnen wij allang! 



Volgende week: Citotoetsen 
Vanaf maandag is het weer zo ver; in de groepen 3 t/m 8 
worden de Citotoetsen afgenomen. Met deze toetsen 
meten we de cognitieve ontwikkeling van uw kind. Deze 
toets is eigenlijk ‘extra’, want door de methodetoetsen en 
de observatie van de leerkracht(en), weten we vaak al 
heel goed hoe het met uw kind in de klas gaat! 
Kan uw kind leren voor de Citotoets? NEE! Wat kan uw 
kind dan wel doen? Lekker op tijd naar bed en goed 
uitgerust naar school komen! Dat is meer dan genoeg! J  

 
 

Nationale voorleesdagen 
Op woensdag 25 januari openen we de Nationale 
Voorleesdagen. Dit jaar doen we dat wel heel bijzonder: 
met een échte kinderboekenschrijfster.  
Haar naam is Anke Kranendonk.      
U bent van harte welkom om bij de opening om 08:30 uur 
aanwezig te zijn! 
Daarna, om 09:00 uur, zal Anke ook nog een praatje 

houden speciaal voor onze ouders om het belang van lezen met u te bespreken. Noteert u 
het in de agenda: woensdag 25 januari van 08:30 tot 09:30 uur aanwezig op de Globe! 
 
Herhaling: 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!  
 
Voorleesuurtje 
Iedere woensdag in bibliotheek Schalkwijk! Zie voor meer informatie de flyer in de bijlage! 
 
 
 

                     Alvast een heel fijn weekend gewenst! 
                    van het team van OBS de Globe 
                        De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 26 januari 2023 

 


