
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwsbrief 26, donderdag 16 maart 2023 

 
 

Voor in de agenda 

 
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) 
Vrijdag 17 maart   Nationale Pannenkoekendag!  
Maandag 20 t/m 24 maart  Week van de Lentekriebels 
Maandag 20 maart   Groep 8: project Stedelijk Gymnasium 
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 
Dinsdag 4 april   Groep 1/2 naar het Cobra museum 
Woensdag 5 april   Speel-o-theek voor kleuters is open! (08:20-09:00) 
Vrijdag 7 april    Goede Vrijdag: kinderen wel naar school! 
Maandag 10 april   Tweede Paasdag: kinderen zijn vrij! 
Dinsdag 11 t/m 14 april  Inloopweek groep 3 t/m 8 (08:20-08:40 uur) 
Donderdag 13 april   Spelinloop groep 1/2 (08:20-08:50 uur) 
Maandag 17 april   14:45 uur MR-vergadering 
Dinsdag 18 + 19 april   IEP eindtoets groep 8  
Woensdag 19 april   Speel-o-theek voor kleuters is open! (08:20-09:00) 
 
 

Afspraak van de week! 
 
 
 
 

Ik, jij, wij, we horen er allemaal 
bij! 



Morgen Pannenkoekendag. U komt toch ook?! 
Morgen (vrijdag 17 maart) is het Nationale Pannenkoekendag! 
Ook op de Globe doen we hier aan mee. U komt toch ook? 
Naast lekker eten, is een belangrijk onderdeel van deze dag 
SAMENZIJN en BETROKKENHEID. We verwachten alle ouders en 
verzorgers, wanneer uw agenda dit toelaat, om 12:30 uur.  
 
Week van de Lentekriebels (20 t/m 24 maart) 
U heeft afgelopen dinsdag in Social Schools een bericht ontvangen over hoe wij op de Globe 
de Week van de Lentekriebels vormgeven. Mocht u het nog niet gelezen hebben, het is 
absoluut de moeite waard om door te nemen (titel: ‘terugblik koffieochtend’). 
Hierbij nog een lijstje met de te bespreken onderwerpen per groep. Mocht u hier nog 
vragen over hebben, dan kunt u die aan de leerkracht, juf Aicha of aan juf Robin stellen.  
 

 Thema’s Welke onderwerpen staan er op de 
Globe (op deze leeftijd) centraal? 

Groep 1/2 • Ik vind je lief 
• Hoe zie je er uit? 

vriendschap, zelfbeeld, 
weerbaarheid en grenzen aan kunnen 
geven.  

Groep 3/4 • Ik ben ik 
• Jongens en meisjes 
• Ik vind het fijn met jou 
• Mijn thuis 
• Prettig en niet prettig 

vriendschap, zelfbeeld, 
weerbaarheid en grenzen aan kunnen 
geven. 

Groep 5 • Dit ben ik! 
• Zullen we vrienden zijn? 
• De mensen om mij heen 

vriendschap, zelfbeeld, 
weerbaarheid en grenzen aan kunnen 
geven. 

Groep 6 • Gezocht: een vriend 
• Verliefd 
• Verschillende soorten relaties 
• Hoe zeg ik ja of nee?  
• Grenzen aangeven 

vriendschap, zelfbeeld, 
weerbaarheid en grenzen aan kunnen 
geven. 
 
+ verliefdheid 

Groep 7 • Meisjes en jongens in de puberteit 
(behandelt juf apart van elkaar) 

• Vriendschap en verliefdheid 
• Mannen en vrouwen in de media 

vriendschap, zelfbeeld, 
weerbaarheid en grenzen aan kunnen 
geven. 
 
+ verliefdheid, puberteit en omgaan 
met media (internet) 

Groep 8 • Puberteit 
• Voortplanting 
• Grensoverschrijdend gedrag 

vriendschap, zelfbeeld, 
weerbaarheid en grenzen aan kunnen 
geven. 
 
+ verliefdheid, puberteit, voortplanting 
en omgaan met media (internet) 



Herhaling: Kinderfestival zoekt podiumhelden! 
Ben jij een echte podiumheld? Kun je bijvoorbeeld zingen of rappen, dansen, theater maken 
of een muziekinstrument spelen? Doe dan auditie voor de Kinderfestival 
Supertalentenshow. Vijf talenten tussen de 6 en 14 jaar mogen op 5 mei 2022 op het Hero 
kindercentra podium hun talent laten zien, voor duizenden bezoekers van Bevrijdingspop! 
 
Zo kun je meedoen: 
Stuur een video van maximaal 3 minuten waarin jij/jullie jezelf voorstelt en jouw talent laat 
zien naar kinderfestival@bevrijdingspop.nl. (Sluiting inschrijven: 12 april 2023) 
 
Uit de ingezonden video’s kiezen wij 5 acts die mogen optreden op het Hero kindercentra 
podium van Bevrijdingspop. 
 

                            
 
Notulen MR vergadering 
Vindt u het leuk om te lezen wat er binnen de MR wordt besproken? Op de website van 
school vindt u de notulen van de MR-vergaderingen. Neem vooral een kijkje op: 
https://www.obsdeglobe-haarlem.nl/praktische-informatie/ 
  
     
 

                        Alvast een heel fijn weekend gewenst 
                        van het team van OBS de Globe 
                           De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 23 maart 2023 

 


