
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwsbrief 21, donderdag 2 februari 2023 

 
 

Voor in de agenda  

Woensdag 8 februari   Speel-o-theek voor kleuters is open! (08:20-09:00) 
Woensdag 8 + 9 februari  Adviesgesprekken groep 8 
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! 
 
 
 
 
 
 

Praat vriendelijk en beleefd, 
zodat iedereen het fijn heeft! 



Jarig in februari, gefeliciteerd! 
 

1 februari 2023  B3 Jaylani Dabliz 
4 februari 2023  B5 Nasim Zaroili 

15 februari 2023  B6 Sami Al Krad 
16 februari 2023  B6 Marwa Belkasmi         
19 februari 2023  B7 Yassine Makhloufi 
21 februari 2023  B1/2A Karam Alssam 
23 februari 2023  B4 Angela Walker 
23 februari 2023  B5 Marouan El Bouazati 
24 februari 2023  B1/2B Arman Dost 

 
 
OAC-vergadering op school (Ouder Activiteiten Commissie) 
Afgelopen woensdag was de eerste OAC-vergadering op school. Wat fijn dat deze groep 
betrokken ouders wil meedenken over zaken die op school spelen.  
We hebben het op deze vergadering gehad over (de hoogte van) de vrijwillige 
ouderbijdrage, ouderbetrokkenheid en de nationale pannenkoekendag. Voor dit laatste 
hebben we mooie plannen, hier hoort u binnenkort meer over! Reserveert u alvast vrijdag 
17 maart vanaf 12:30 uur in uw agenda? 
 
Nieuw buitenspeelgoed 
Gisteren (woensdag) hebben verschillende leerlingen uit groep 1 t/m 8 meegedacht over 
nieuw buitenspeelgoed. Welk speelgoed vinden we leuk en hoeveel geld gaat dat kosten? 
De komende tijd gaan deze kinderen met hun klas in gesprek; hoe zorgen we er samen voor 
dat het speelgoed netjes blijft? Volgende week gaan we bestellen en betalen! Spannend! 
 
 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Adviesgesprekken groep 8 
Op woensdag 8 en donderdag 9 februari worden de adviesgesprekken in groep 8 gevoerd 
met juf Annemieke en meester Marcel. Inmiddels heeft u hiervoor via Social Schools een 
uitnodiging ontvangen. Fijn als u hier tijdig op reageert! 
 
                   Alvast een heel fijn weekend gewenst! 
                    van het team van OBS de Globe 
                        De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 9 februari 2023 

 


