
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwsbrief 24, donderdag 23 februari 2023 

 
 

Voor in de agenda  
 
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) 
Maandag 20 t/m 24 maart  Week van de Lentekriebels 
Woensdag 22 maart   Speel-o-theek voor kleuters is open! (08:20-09:00) 
Donderdag 23 maart   Start van de Ramadan 
Dinsdag 4 april   Groep 7 en 8 naar de Toneelschuur 
 
Jarig in maart! Gefeliciteerd!  
 

2 maart 2023  B7 Mila Vroom 
6 maart 2023  B8 Arink Sharif 

15 maart 2023  B5 Yara Piero 
20 maart 2023  B1/2B Imran El Mesbahi          
21 maart 2023  B1/2B Masa Alrefaai 
21 maart 2023  B4 Musbah Afghanzai 
22 maart 2023  B3 Mikaylah Bellekom 
22 maart 2023  B4 Aal Sfouk 
22 maart 2023  B5 Yusuf Ali Palabiyik 
22 maart 2023  B6 Zakariye Abdullahi 
29 maart 2023  B8 Amira El Mesbahi          
30 maart 2023  B4 Norah Achalhi 



Mededelingen 
 
Geldinzameling voor Turkije en Syrië 
Wat een prachtig bedrag is er door de 
leerlingen van de Globe de afgelopen 
weken opgehaald. Tijdens de lunch van 
woensdag 22 februari hebben we het 
totaalbedrag bekendgemaakt: 3622,50 
euro! Tijdens de lunch is er nog 602,30 euro 
gedoneerd. Dat maakt een totaalbedrag van 

4224,80 euro. WAUW! Dit bedrag zal 

gestort worden op Giro 555.  
 
Wij willen alle donateurs van harte 
bedanken en alle mensen die banden 
hebben met Turkije en Syrië nogmaals heel 
veel sterkte wensen!  
 
 
 
 
Fietsen op de Globe 
U heeft vast gemerkt dat we de laatste tijd veel op de fiets op pad gaan. Vanaf groep 5 
vinden we het belangrijk dat kinderen kunnen fietsen. We merken dat veel kinderen op de 
Globe dit nog lastig vinden. Ik wil u dan ook vragen de komende tijd flink met uw zoon of 
dochter te oefenen, zodat uiteindelijk iedereen op de fiets richting kamp kan in groep 8! 
 
Wist u dat leerlingen vanaf 11 jaar een fiets van de Gemeente Haarlem gratis kunnen 
krijgen? Is uw zoon of dochter jonger dan 11 jaar en heeft uw kind nog geen fiets? Loop 
even bij mij (juf Robin) langs. Dan wil ik u graag helpen! 
 
 
 
 
 

 
 
                   
 



Globe Culinair 
Wat was het een groot feest afgelopen woensdag tijdens Globe Culinair! Groep 5 t/m 8 had 
heerlijk gekookt, als afsluiting van het ‘Voeding’ project. Wat fijn dat er zoveel ouders 
aanwezig waren!  
 

     
 

                        Een heel fijne vakantie gewenst! 
                     van het team van OBS de Globe 
                        De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 9 maart 2023 

 


