
 

 
 

 

 

 

 

 
Nieuwsbrief 27, donderdag 23 maart 2023 

 

 

Voor in de agenda 

 

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) 

Vrijdag 21 april   Suikerfeest! 

 

Maandag 24 april t/m 7 mei is het meivakantie! Op maandag 8 mei zien we 

elkaar weer op school! 

 

 

Afspraak van de week! 

 

 

 
 

 

 

 

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



Jaaroverzicht van het Koninklijk Huis 

Afgelopen week kreeg de Globe wel heel bijzondere post: van het Koninklijk Huis! 

We ontvingen een dik boek met hierin allemaal bijzondere momenten van het Koninklijk 

Huis uit het jaar 2022. En u raadt het al: op pagina 131 staat het bezoek aan onze prachtige 

school op 8 december j.l. Hoe bijzonder is dat?! 

 

  
 

 

Pasen op de Globe 

Dit jaar vieren wij op vrijdag 7 april (Goede Vrijdag) het Paasfeest op de Globe. Op 7 april 

komen de kinderen gewoon naar school (het is geen vrije dag). De onderbouw leest een 

paasverhaal en gaat eieren zoeken. De bovenbouw leert over Pasen en waarom het voor 

veel mensen een feestdag is. En wie weet worden ook zij getrakteerd op een heerlijk eitje! 

 

                             
 



De Ramadan is begonnen! 

Via deze weg willen wij alle ouders, verzorgers, collega’s en kinderen die meedoen aan de 

Ramadan heel veel succes wensen de komende periode! 

Ook willen wij u via deze weg vragen om alle jonge kinderen, die nog niet met de Ramadan 

mee hoeven te doen, lunch mee te geven naar school.  

(Jonge) kinderen hebben de voeding nodig om zich op school goed te kunnen concentreren. 

Wij hopen op uw medewerking! 

 

                       
 

 

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

                           De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 6 april 2023 

 


