
 

 
 

 

 

 

 

 
Nieuwsbrief 23, donderdag 16 februari 2023 

 

 

Voor in de agenda  

Woensdag 22 februari  12:00 Globe Culinair (groep 5 t/m 8) 

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

Donderdag 23 februari  Afsluiting thema museum (peuters/kleuters) 

Donderdag 23 februari  Korenbattle Philharmonie 

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) 

Donderdag 23 maart   Start van de Ramadan 

 

Afspraak deze week! 

 

 

 

 

 

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



Mededelingen 

 
Meester Boubker: 30 jaar op de Globe! 

Afgelopen woensdag was meester Boubker 30 jaar werkzaam op de Globe, hoe bijzonder is 

dat?! We hebben hem even goed in het zonnetje gezet! Gefeliciteerd! 

 

Geldinzameling voor Turkije en Syrië 

Wat kunnen we met z’n allen trots zijn op onze leerlingen! Er is al enorm veel geld 

opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving. Bedankt voor uw bijdrage! 

Op woensdag 22 februari zullen de leerlingen van groep 5 t/m 8 hun projectweek over 

voeding heel bijzonder afsluiten: ze gaan koken voor hun ouders of verzorgers! De 

opbrengst hiervan gaat ook naar Giro 555.  

 

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! 

 

Basketbal toppers! 

Afgelopen dinsdag hebben een aantal jongens uit groep 7 en 8 meegedaan aan het 

basketbaltoermooi, georganiseerd door Triple Threat.  

En… onze Globe toppers zijn door naar de finale! Gefeliciteerd! 

De meisjes van groep 7 en 8 zijn zo enthousiast geworden, dat we ons last minute nog met 

een meidenteam hebben ingeschreven. Zij mogen a.s. dinsdag 21 februari gaan strijden voor 

een finaleplek! 

 

 

 

 

 
                   

 

 

 

 

 



 

Korenbattle 

Ook dit schooljaar doet een aantal leerlingen van groep 5 t/m 7 mee met de korenbattle. 

Deze én komende week studeren ze na schooltijd met elkaar een mooi lied in. Op 

donderdag 23 februari mogen ze het lied in de Philharmonie in Haarlem ten gehore 

brengen. Zet hem op, kanjers! 

 

                         

 

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

                        De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 23 februari 2023 

 


