
 

 
 

 

 

 

 

 
Nieuwsbrief 20, donderdag 26 januari 2023 

 

 

Voor in de agenda  

Woensdag 1 februari   OAC-vergadering 08:30-09:15 uur 

Woensdag 8 februari   Speel-o-theek voor kleuters is open! (08:20-09:00) 

Donderdag 9 februari   De wethouder komt op bezoek op de Globe 

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! 

 

Woensdag 8 maart   Speel-o-theek voor kleuters is open! (08:20-09:00) 

Vrijdag 10 maart   Eerste rapport mee naar huis 

Maandag 13 maart   Groep 5 en 6 naar de schouwburg 

Maandag 13 t/m 17 maart  Oudergesprekken groep 1 t/m 7 

Maandag 13 t/m 17 maart   Inloopweek groep 3 t/m 8 (08:20-08:40 uur) 

Woensdag 15 maart    Spelinloop bij de kleuters (08:20-08:50 uur) 

 

Afspraak deze week! 

 

 

 

 

 

 

Stil lopen in de gang, dat 
kunnen wij allang! 



Nationale voorleesdagen 

Op woensdag 25 januari openden we de Nationale 

Voorleesdagen op onze school met een wel heel 

bijzondere gast: schrijfster Anke Kranendonk! 
Wat een bijzonder samenzijn was dat, waarbij er ook 

Turkse en Arabische boeken door leerlingen en ouders 

werden voorgelezen. Fijn dat er een groep ouders 

aanwezig was, super! 

 

De komende week staat LEZEN en VOORLEZEN in de school centraal. Leest u thuis met ons 

mee? 

 

 
 

 

OAC-vergadering op school (Ouder Activiteiten Commissie) 

A.s. woensdag is de eerste OAC-vergadering van de school: vier betrokken ouders die willen 

meedenken over hoe we feesten en bijzondere gebeurtenissen op de Globe kunnen 

inrichten. Er is nog plek voor 2 ouders, dus mocht u het ook leuk vinden om hierover mee te 

denken, meld u dan vooral aan. Alle ouders zijn welkom! We vergaderen 1x per 6 weken op 

woensdagochtend. 

 



Vape op school  

De afgelopen week is er een vape (u zegt: veep) op school 

gevonden. Een vape ziet eruit als een pen/stift, maar is 

eigenlijk een elektronische sigaret. Onder de jongeren is een 

vape tegenwoordig heel populair; je kunt het zelfs met 

verschillende smaakjes kopen.  

Uiteraard is op school de vape verboden en zal de vape, als 

hij wordt gezien, worden ingenomen. Een vape is net zo 

ongezond als het gebruiken van een ‘gewone’ sigaret. Wilt u 

dit alstublieft ook thuis met uw kind(eren) bespreken?  

 

Verkeersdrukte om de school 

Een bericht vanuit Dura Vermeer, voor u ter informatie: 

 

Zoals jullie waarschijnlijk gezien hebben, is Dura Vermeer afgelopen maandag gestart met 

de werkzaamheden op de Professor Eijkmanlaan. Hierdoor is de Floris van Adrichemlaan een 

belangrijke ontsluitingsweg van de wijk geworden. We zien dat de Floris van Adrichemlaan 

erg druk is geworden en dat er ter hoogte van de wegversmallingen irritaties en gevaarlijke 

situaties ontstaan. Daarom hebben we in overleg met de afdeling Bereikbaarheid gekozen 

om de wegversmallingen te verwijderen. Hier hebben we vorige week de nodige 

voorbereidingen voor getroffen. Daarnaast zijn we bezig om de groentijden aan te passen 

zodat er langer de tijd is om de straat te verlaten.  

 

Door het weghalen van de wegversmallingen zijn de zebrapaden net zo breed als de hele 

breedte van de weg. Dit geldt voor beide oversteken ter hoogte van wijkcentrum de 

Ringvaart en basisschool de Globe. De borden voor het aantonen van het zebrapad blijven 

uiteraard staan. 

 

De wegversmallingen zullen a.s. maandag worden verwijderd. 

 

 

 

                     Alvast een heel fijn weekend gewenst! 
                    van het team van OBS de Globe 

                        De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 2 februari 2023 

 


