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Dinsdag  16 oktober  Peuter-informatieochtend 

Donderdag  18 oktober  Kleuter-informatieochtend 

Donderdag   18 oktober  Ouder/kind-les groep 3  

                                      8.30 uur 

Maandag/vrijdag  22 t/m 26 okt.  Herfstvakantie! 

Maandag  29 oktober  We gaan weer naar school! 

Elke maandag Nederlandse les voor moeders van 9.45 tot 11.45 uur 
Om de vrijdag  Koffieochtend van 8.30 tot 9.15 uur voor alle ouders (dag van de 
                   ouderinfo) 
Elke donderdag Speelgroep van 09.30 tot 11.00 uur voor moeders met kinderen van 

0 t/m 2 jaar 

 

 

 

PBS:  

 

 

Koffieochtend 

Op de vrijdag dat de Ouderinfo uitgaat is er koffieochtend voor 

de ouders. Dat is dus één keer per twee weken. De volgende 

koffieochtend is op vrijdag 2 november. We praten met elkaar 

over van alles en nog wat, over de kinderen, de school en wat er 

in de buurt of actualiteit speelt. We bespreken ook de informatie 

in de Ouderinfo. Bent u er de volgende keer ook bij? 

 

Schoolfruit 

We zijn blij! Vanaf 12 november gaat het schoolfuitproject weer van start en onze 

school mag weer meedoen. Dat betekent dat de kinderen 3 dagen in de week fruit 

krijgen op school. We zien nu al dat er steeds meer kinderen zijn die fruit eten, 

dat is een gezonde ontwikkeling! 

 

 

http://www.obsdeglobe-haarlem.nl/


Informatiemiddag 

Wat waren de kennismakingsmiddagen ontzettend leuk! Kinderen en leerkrachten 

hebben met veel pelzier aan de ouders verteld en laten zien waar we dit 

schooljaar mee aan het werk gaan. 

 

 

School in de Wijk 

Veel kinderen zijn gestart met de activiteiten en we krijgen enthousiaste 

reacties van de kinderen. Na de kerst is er weer een mogelijkheid om in te 

schrijven voor de volgende periode. 

 

Ouderbijdrage en schoolreis  

Bij het betalen van de ouderbijdrage en schoolreis blijkt dat de tenaamstelling 

van de rekening niet bij iedereen op de juiste manier werkt. Er is een aanpassing 

aan de tenaamstelling doorgevoerd. Met deze omschrijving lukt het wel om de 

bedragen over te maken. Stichting Spaarnesant inzake Ouderraad De Globe. 

Het is fijn om te zien dat al een grote groep ouders de bedragen heeft 

overgemaakt! 

Bent u daar nog niet aan toegekomen? Wilt u dit dan a.u.b. op korte termijn doen? 

 

Thuisprogramma’s 

Veel ouders vinden het fijn als de kinderen thuis kunnen oefenen met zaken die 

belangrijk zijn voor school en het leren op school. Kinderen vinden het fijn om te 

oefenen op de computer, laptop of IPad.  

Er zijn veel programma’s waarmee de leerlingen thuis aan de slag kunnen 

gaan, we noemen er hier een aantal:  

Gynzy kids 

Squla 

Basispoort 

Scratch 

Beebot app 

Nieuwsbegrip 

Logo 3000 (thuislicentie op school aan te vragen voor € 12,-) 

Veilig Leren Lezen voor groep 3 

 

Koptelefoons 

Op school wordt bij het gebruik van de I-Pads van groep 1 t/m 8 

gebruik gemaakt van een koptelefoon. Het is prettig voor de kinderen 

om zich zonder geluid van buitenaf te kunnen concentreren op de 

opdracht. Het is voor de kinderen die niet op I-Pad werken fijn om niet 

afgeleid te worden door de geluiden van de I-Pad. Eerder werd er 

vanuit school gezorgd voor koptelefoons. Vanuit hygienische 

overwegingen vragen we u uw kind zelf een koptelefoon, voorzien van 

naam mee naar school te geven. Een oortje/koptelefoon dat steeds weer in een ander 

oor gaat is niet fris. Het is de bedoeling dat de koptelefoons op school blijven, je kunt 

hem dan altijd gebruiken als het nodig is. 

 

Facebook 

OBS De Globe heeft een eigen facebookpagina. We zetten daar met regelmaat 

berichten op. Hebt u ons al geliket? 

 

Schoolfolder 

Er is een prachtige folder met informatie over onze school. Kent u iemand die 

interesse heeft in onze school en meer wil weten dan kunt u de folder geven. 

U kunt de folder bij meester Paul ophalen. 

 

Schoolwebsite  

Ouders die onze website regelmatig bezoeken hebben al gezien dat deze niet meer 

helemaal is bijgewerkt. Dat klopt! Er wordt gewerkt aan een mooie nieuwe website 



met ons prachtige logo en juiste informatie. We hopen dat die website 

    voor iedereen te zien is na de herfstvakantie. 

 

Sport in de wijk 

SportSupport vindt het belangrijk om de jeugd in beweging te zien! 

Daarom verzorgen zij verschillende sportieve activiteiten in de wijk. De 

leerlingen van onze school kunnen hier gratis aan deelnemen! 

Activiteiten: 

Maandag voetbal van 16.00 uur t/m 17.30 uur, in de Spaarnehal.  

Leeftijd 6 t/m 14 jr. 

Woensdag sport mix van 15.00 uur t/m 17.00 uur, in de Spaarnehal. Leeftijd 6 t/m 12 

jr.   (Basketbal, tafeltennis, voetbal, volleybal etc). 

Woensdag sport mix van 17.30 t/m 19.00 uur, locatie gymzaal van OBS 

de Globe. 

Leeftijd 10 t/m 15 jr. 

Vrijdag voetbal van 16.00 uur t/m 17.00 uur, in de Spaarnehal.  

Leeftijd 6 t/m 14 jr. 

Gymrooster 

Er is gym op maandag en vrijdag.  
 

Maandag  Vrijdag  

8.30 uur – 9.15 uur Groep 8  8.30 uur – 9.15 uur Groep 3      

9.15 uur – 10.00 uur Groep 7  9.15 uur – 10.00 uur Groep 4        

10.00 uur- 10.45 uur Groep 5/6  10.00 uur- 10.45 uur Groep 5        

10.45 uur – 11.30 uur Groep 3/4  10.45 uur – 11.30 uur Groep 6       

    

12.50 uur – 13.25 uur Groep 1/2 A  12.45 uur – 13.30 uur Groep 7        

13.25 uur - 14.05 uur Groep 1/2 B  13.30 uur- 14.15 uur Groep 8         

  

Trots 

Wellicht hebt u het zelf al gezien toen u de wijkkrant in de brievenbus kreeg? 

Er staat een stukje in over onze school en het zomerfeest! 

 
 

Olmenhorst 

Op woensdag 3 oktober zijn de peuters op stap geweest. Ook ging er van elk kind een 

mama of oma mee. 

We vertrokken met een grote bus naar Lisserbroek om aan te komen bij de Olmenhorst. 

Het zonnetje scheen volop dus zijn we eerst even lekker in de speeltuin gaan spelen. 

De kinderen vermaakten zich prima op het klimrek, in de zandbak en op de schommels. 

Ook de mama's hadden plezier en schommelden gezellig mee. 



Daarna werden we opgehaald door een mevrouw om mee te gaan om appels te plukken. 

Iedereen kreeg een zakje en mocht deze naar wens vullen. 

We kregen uitleg over welke appels we het beste konden plukken en hoe we deze van de 

boom konden afhalen. 

Elk kind probeerde de mooiste en grootste appels te vinden. 

Met tassen vol gingen we naar het weegmoment. 

De ene zak zat nog voller dan de andere, ondertussen werd er al geproefd van de 

appels. 

Na het weegmoment zijn we nog even teruggegaan naar de speeltuin waarna de bus 

alweer op ons stond te wachten. 

Al snel vielen de eerste kinderen in slaap, wat een leuk uitje was het! Iedereen vertelde 

het erg leuk te hebben gehad. 

    
 

Ons uitje naar de Olmenhorst sluit heel goed aan bij ons thema “eten en drinken". 

Naast het praten over verschillende soorten eten, de naam en kleur van een product 

benoemen hebben we ook verschillende dingen geproefd van fruit, brood, beleg en 

drinken. 

Leuk om te zien dat kinderen verschillende smaken proberen te ontdekken. Sommige 

dingen die bij de één wat minder bekend waren dan bij de ander, werden bij het zien dat 

andere kinderen ze wel aten toch geproefd. 

Ook proberen we de kinderen uit te leggen dat eten en drinken belangrijk is. Zeker ook 

het ontbijt is een belangrijke start van de dag. Dit kan een broodje zijn, maar ook 

yoghurt/pap of fruit. 

Groetjes juf Sandra en juf Judith. 
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