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Vrijdag   14 september  1e Koffieochtend van dit 

        schooljaar; 8.30 – 9.15 uur 

Dinsdag 18 september  Studiedag team, leerlingen 

                                      vrij!! 

Woensdag  19 september  Studiedag team, leerlingen 

                                      vrij!! 

Maandag    24 september  1e Les Nederlandse taal 

        voor moeders 

Dinsdag t/m vrijdag 25 t/m 28 september Kennismakingsgesprekken 

Vrijdag 28 september  koffieochtend voor ouders 

Woensdag  2  oktober   Kleuterkring met ouders 

    8.30 – 9.00 uur 

Donderdag  3 oktober   VVE Samenwerken  

    kleuters en ouders 8.30-

    9.00 uur 

woensdag  3 oktober   Peuters en ouders naar “

    “De Olmenhorst 

Donderdag  4  oktober   Workshopavond voor  

    ouders 18.45/20.45 uur 

 

 

 

PBS:  

 

 

 

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


Start nieuw schooljaar 

Maandag 3 september kwamen leerlingen en ouders verwachtingsvol na 6 weken 

vakantie weer ons schoolplein opgelopen. Blije gezichten en vrolijke 

begroetingen! Over de rode loper langs slingers en ballonnen de school weer in, 

dat is een feestelijk begin. We hebben er allemaal heel veel zin om er een 

prachtig schooljaar van te maken. 

 

In deze eerste weken hebben we ook een aantal nieuwe kinderen bij ons op 

school mogen verwelkomen. Wij wensen hen veel plezier bij ons op school en 

gaan er vanuit dat zij snel gewend zullen zijn. 

 

Er zijn niet alleen nieuwe kinderen op school gekomen, maar ook nieuwe 

juffen en meesters. 

In de peutergroep is juf Judith van Zelst alle dagen aanwezig. 

Meester Mohammad Baghery is vanaf september onze gymleerkracht. 

Meester Rachid El Hojoui is op maandag extra bij ons op school in de 

gymzaal. Samen verzorgen zij dan de gymlessen. 

 

In groep 1/2A, in groep 5/6 en in groep 7 zijn er stagiaires aanwezig op 

verschillende dagen. 

 

Schoollogo 

Hebt u het al gezien? Ons schoollogo is nog mooier geworden! De 

naamborden aan de buitenkant van de school zijn in de zomervakantie 

vervangen door nieuwe en bovenaan deze ouderinfo en al onze brieven en 

formulieren vindt u ook ons vrolijke logo. 

 

Kennismakingsgesprekken 

Afgelopen maandag hebben de leerlingen voor hun ouders de uitnodiging voor 

de kennismakingsgesprekken mee naar huis genomen.  

De leerkrachten gaan graag met de ouders in gesprek over hun kind en de 

verwachtingen voor dit schooljaar. Wij hopen alle ouders te ontmoeten en te 

spreken in het belang van úw kind. 

 

 

Studiedagen 

Het schooljaar is nog maar net begonnen en nu al zijn er twee studiedagen 

voor het team. Op deze dagen, dinsdag 18 en woensdag 19 september zijn de 

leerlingen vrij! 

 

Nederlandse les voor moeders 

Juf Greet en juf Katrie hebben weer mooie plannen voor de 

onderwerpen voor de lessen met de moeders. Vanaf maandag 24 

september zijn alle moeders die meer of beter Nederlands willen leren 

spreken van harte welkom in het hoofgebouw van onze school. 

Deze juffen willen graag alle moeders helpen met de taal, dus of u nog 

maar een paar woorden kent of al aardig Nederlands spreekt maar nog 

meer wil leren, alle moeders zijn welkom! 

Elke week op maandag van 9.45 tot 11.45 uur. 

 

School in de Wijk 

Het aanbod voor de naschoolse activiteiten van School In De Wijk is 

aan alle ouders toegestuurd en met de kinderen in de klas besproken. 

Tegen een kleine vergoeding kunnen kinderen na schooltijd deelnemen 

aan diverse leuke activiteiten. 

 

Peuterspeelzaal 

In onze peuterspeelzaal zijn nog een paar plekjes over voor kinderen van 2 en 3 

jaar. 

Hebt u nog een zoon of dochter, of kent u iemand die nog op zoek is naar een 

plekje op de speelzaal, wacht dan a.u.b. niet te lang met inschrijven! 



Uitstapje met de peuters en hun ouders 

Woensdag 3 oktober gaan de peuters samen met hun 

ouders en de juffen naar de Olmenhorst om te zien waar de 

appels groeien. Misschien mogen ze wel appels plukken en 

kopen. 

 

 

Opstapje 

Met opstapje en opstap kunt u met uw kind onder begeleiding 

van een medewerkster van Dock  werken aan de ontwikkeling 

van uw kind. Op 21 september en 24 september komt Ayce, 

medewerkster bij Dock daar bij de inloop op school meer over vertellen aan de ouders 

van de peuters en kleuters. 

 

DigiDuif 

Alle ouderinfo's en andere belangrijke informatie wordt via 

digiDuif aan de ouders toegestuurd.  Bijna alle ouders 

hebben inmiddels een digiDuif account. Hebt u de account 

nog niet geactiveerd, of vindt u dat lastig, vraag dan meester Boubker even om hulp. Hij 

helpt u graag! 

 

Zelf meegenomen! 

Omdat we merkten dat veel kinderen het fijn vinden op school met hun eigen spulletjes 

te werken, hebben we gevraagd de spullen van onderstaand lijstje na de vakantie zelf 

mee te nemen.  Wat is dat goed gelukt! Iedereen kwam trots met de eigen spullen op 

school. Het leert het de kinderen bovendien zorgzaam en verantwoordelijk te zijn te zijn 

voor hun eigendommen. Voor wie niet meer precies weet om welke spullen het gaat hier 

nog een keer het lijstje: 

 

Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 nemen zelf mee:  
Etui 

2 blauw schrijvende pennen 

tekenpotlood en gum 

puntenslijper 

liniaal 

kleurpotloden 

stiften 

schaar 

Plakstift 

 

Leerlingen van groep 6, 7 en 8 nemen een agenda mee. (het is dan van belang dat wij 

hen leren daarin te noteren wat van belang is; wat je mee moet nemen en wanneer, 

spreekbeurt, werkstuk, huiswerk etc.) 
 

Workshopavond 

Donderdagavond 4 oktober van 18.45 tot 20.45 uur is onze 

jaarlijkse workshopavond voor ouders. We gaan luisteren, praten 

maar ook doen! U bent er toch ook weer bij?! 
 

 

 

 

Jaarkalender 

Al in de eerste schoolweek heeft u via digiDuif de jaarkalender 

ontvangen. We hebben een aantal kleine aanpassingen 

moeten doen aan de kalender. Bijvoorbeeld de workshopavond 

die verschoven is van dinsdag naar donderdag. 

We voegen daarom de kalender nog één keer toe aan deze 

ouderinfo. 

 



Happy Homework  

Studieklas  
Extra hulp bij rekenen, spelling en/of begrijpend lezen op school   

  
Tijdens de Studieklas oefenen kinderen na schooltijd extra met rekenen, taal 

en/of begrijpend lezen. Alle leerlingen van onze school (en ook leerlingen van 

andere scholen in de omgeving) kunnen zich inschrijven voor de studieklas. Onze school 

heeft tevens een ruimte ter beschikking gesteld voor leerlingen uit het Voortgezet 

Onderwijs voor huiswerkbegeleiding binnen de Studieklas, tegen dezelfde voorwaarden. 

Aan de studieklas zijn kosten verbonden. Als u in het bezit bent van een Haarlempas, 

dan kunnen deze kosten geheel vergoed worden door de gemeente Haarlem.   

  

Bent u nieuwsgierig geworden of heeft u interesse in de Studieklas? U kunt uw kind 

aanmelden via de directie van de school of 

via http://happyhomework.nl/aanmelden of info@happyhomework.nl. Bellen kan 

ook: 023-2052341.  
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