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Vrijdag    16 november  We versieren de school  

                                                           voor het Sinterklaasfeest 

Zaterdag    17 november  Sinterklaas komt aan in  

                                                                Nederland 

Ma/vrijdag   19 t/m 22 nov.  Voortgangsgesprekken 

Din/vrijdag  27  t/m 29 nov.  Voorlopig advies  

                                          gesprekken groep 8 

Vrijdag    23 november  School In De Wijk  

                                          activiteitenmiddag voor  

                                          groep 4 t/m 7 

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:  

 

 

 

 

 

 

 

Ouderinformatie over thuisgebruik schoolprogramma’s op de 

computer  

Vrijdagochtend 30 november om 8.30 uur staat de koffie weer klaar voor 

de ouders. 

We bespreken de inhoud van de Ouderinfo én meester Boubker zal deze 

ochtend informatie geven over computerprogramma’s 

en oefenmateriaal waarmee kinderen thuis kunnen oefenen voor 

schoolwerk. 

Wilt u meer weten over wat er kan en waar dat gevonden kan worden, 

komt u dan deze ochtend naar het Middelpunt in ons hoofdgebouw.  

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


Lekker! 

Sinds afgelopen woensdag krijgen de kinderen weer Schoolfruit! Soms krijgen we 

fruit of groente dat de kinderen niet kennen of nog nooit gegeten hebben. Dat is 

een mooie manier om te proeven! 

Woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de kinderen fruit op school. U hoeft dan 

geen , of minder fruit of tussendoortje van thuis mee te geven. 

 

We zijn weer erg blij met het groepje moeders dat het fruit wil wassen, snijden en 

verdelen over de groepen! 

Zonder hulp van ouders kunnen we hier niet aan mee doen. 

 

 Voortgangsgesprekken 

Komende week zijn de voortgangsgesprekken voor ouders en leerkrachten. Dit is 

geen rapportgesprek, er worden geen cijfers bekend gemaakt. We praten met u 

over hoe het gaat met uw kind in de klas en we horen graag van u wat u hoort 

van uw kind en wat uw ervaringen zijn. Wanneer u niet hebt ingeschreven maar 

een leerkracht graag met u wil spreken over de ontwikkeling van uw kind, dan 

ontvangt u een uitnodiging. Wij verwachten dan ook dat u aanwezig zult zijn. 

 

Voorlopig Adviesgesprekken groep 8 

Leerlingen van groep 8 hebben de uitnodiging voor de voorlopig 

adviesgesprekken voor het Voortgezet Onderwijs ontvangen. Het is van belang 

dat de leerling samen met de ouder(s) bij dit gesprek aanwezig is. 

 

School in de Wijk 

Er zijn inmiddels veel kinderen die gebruik maken van het School In De Wijk 

aanbod. Activiteiten die de kinderen na schooltijd op de scholen in onze 

buurt en in de Ringvaart kunnen doen onder leiding van professionals. We 

willen al onze leerlingen graag kennis laten met de activiteiten en daarom is 

er op vrijdagmiddag 23 november een speciaal School In De Wijk 

programma bij ons op school onder schooltijd. 

De kinderen van groep 4 t/m 7 mogen dan meedoen aan een sportactiviteit, een 

workshop met muziekinstrumenten en een workshop toneel. 

Om iedereen voldoende tijd te geven voor alle activiteiten zijn deze kinderen voor één 

keer om 14.30 uur uit in plaats van om 14.15 uur. 

Wellicht vinden de kinderen deze activiteiten zo leuk dat ze na de kerstvakantie ook 

inschrijven voor het reguliere School In De Wijk aanbod! 

 

Ouderbijdrage en schoolreis  

De feestdagen komen er aan, Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst. Feest vieren 

kost geld…. Om van deze feesten een écht feest te kunnen maken voor alle 

kinderen hebben we uw ouderbijdrage nodig! 

Een groot deel van de ouders heeft al betaald, dat is fijn! 

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

doen? 

 

Ouder Activiteiten Commissie 

Woensdag 14 november was de eerste bijeenkomst van de 

OAC van dit schooljaar. Met de aanwezige moeders hebben 

we besproken welke activiteiten er binnenkort op school 

zijn en waarbij het fijn zou zijn als ouders kunnen helpen 

bij versieren, voorbereiden of uitvoeren. 

Wilt u ook helpen? Laat het a.u.b. weten aan de leden van de OAC, aan de leerkracht 

van uw kind of aan juf Thea. 

Op de Globe zijn we blij met de ouders die ons altijd weer komen 

helpen bij het versieren of het uitvoeren van activiteiten! 

 

Sinterklaas  

Vrijdag 16 november is er met hulp van vaders en moeders 

versierd voor het Sinterklaasfeest. De school ziet er héél gezellig 

uit! Dank aan alle hulpouders! 



Facebook 

OBS De Globe heeft een eigen facebookpagina waarop het de laatste tijd stil 

is. I.v.m. de wet op de AVG, de privacy wetgeving wordt het lastig hier de 

leuke dingen die op school gebeuren te laten zien. Wij zijn op zoek naar een 

nieuwe mogelijkheid om dat wat er op school gebeurt met u te delen.  

 

 

 

Schoolwebsite  

Nog heel even en de nieuwe website gaat live! 

 

Thema groepen 3 en 4 

De groepen 3 en 4 hebben de afgelopen periode gewerkt met het thema ‘’De 

Dierentuin’’. 

Er moest een nieuwe dierentuin komen en wel in het prachtige Schalkwijk. De kinderen 

kregen de opdracht om een dierentuin te ontwerpen en te bedenken welke dieren hier te 

zien zouden zijn. Door onderzoek via Playmobil én vragen te maken, te stellen en ook 

antwoord op zoeken hebben de kinderen uiteindelijk een prachtige nieuwe dierentuin 

ontworpen. “Het land van de dieren” heet het. De plattegrond en bijbehorende legenda 

zijn nog eventjes te bewonderen in de gang bij groep 3/4.  

De kinderen hebben met veel plezier hard gewerkt aan dit mooie thema. 

    

 

Van Wie? 

Al een aantal weken staat deze fiets, zie de foto, in onze 

schoolfietsenstalling.  

Wie herkent deze fiets? Wie is er vergeten dat haar fiets daar staat?  
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