
 

 
 

 

 

 

 

 
Nieuwsbrief 22, donderdag 9 februari 2023 

 

 

Voor in de agenda  

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) 

Dinsdag 14 februari   Sponsorloop voor Turkije en Syrië (13:55 uur) 

Woensdag 22 februari  Speel-o-theek voor kleuters is open! (08:20-09:00) 

Donderdag 23 februari  Afsluiting thema museum (peuters/kleuters) 

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 maart   MR-vergadering (14:45 uur) 

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) 

Woensdag 22 maart   Speel-o-theek voor kleuters is open! (08:20-09:00) 

 

Afspraak deze week! 

 

 

 

 

 

Er is er maar één die praat, 
zodat luisteren beter gaat! 



Mededelingen 

 
Sponsorloop op dinsdag 14 februari 

Gisteren heeft u informatie gekregen over de sponsorloop die wij op school houden voor de 

slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië.  

Tot 14 februari kunnen de kinderen sponsoren zoeken (familie en vrienden die geld willen 

geven). Graag dinsdag het sponsoren formulier weer mee naar school nemen! 

De sponsorloop is van 13:55 tot 14:10 uur. Komt u ook kijken en aanmoedigen? Dat lijkt 

ons heel fijn! 

 

Rekenen in groep 4 

Gisteren (woensdag) hebben leerlingen uit groep 4 wel een heel speciale rekenles gehad: de 

les was namelijk BUITEN! Voor de sponsorloop hebben de leerlingen gemeten hoe groot het 

schoolplein is. Een heel leuke en leerzame les over centimeters, decimeters en meters.  

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                    

 
Volgende week is het inloopweek! 

Van maandag 13 februari t/m vrijdag 17 februari mag u weer de klassen in tot 08:40 uur! 

De hele week is het namelijk inloopweek. Voor de kleuters is de spelinloop op maandag 13 

februari tot 08:50 uur. We hopen u dan weer te zien! 



 

Reminder: STUDIEDAG 

Denkt u eraan dat op vrijdag 24 februari de 

leerlingen vrij zijn vanwege een studiedag van de 

juffen en meesters? De school is dan dicht! 

 

Wethouder op bezoek! 

Vandaag was Bas van Leeuwen (wethouder voor de gemeente Haarlem) bij ons op bezoek! 

Hij heeft de school van binnen gezien, is aanwezig geweest bij onze boterhammenbar, is 

met leerkrachten in gesprek gegaan en heeft een speciaal bezoek gebracht aan groep 6! 

De leerlingen uit groep 6 wilden graag weten wat het beroep wethouder precies inhoudt en 

of je ervoor kan studeren. Het was een leuk en leerzaam bezoek! 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

                

 

 

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

                        De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 16 februari 2023 

 


