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Vrijdag  2 november  Studiedag team, leerlingen      

                                      vrij! 

Zondag  11 november  Sint Maarten 

Dinsdag   13 november  Start Schoolfruit ! 

Vrijdag  16 november  We versieren de school  

                                      voor het Sinterklaasfeest 

Zaterdag  17 november  Sinterklaas komt aan in  

                                      Nederland 

Ma/donderdag 19 t/m 22 nov.  Voortgangsgesprekken 

Ma, di, woensdag  19  t/m 21 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:  

 

 

Koffie en versieren voor Sinterklaas16 november is er een 

koffieochtend voor de ouders én gaan we graag samen met de ouders de 

school in Sinterklaasstemming brengen. We zetten de koffie en de 

versiering klaar! Komt u ook? 

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


Schoolfruit 

Vanaf 12 november gaat het schoolfruitproject weer van start en onze school mag 

weer meedoen. Dat betekent dat de kinderen 3 dagen in de week fruit krijgen op 

school. U hoeft dan geen fruit of tussendoortje van thuis mee te geven. 

 

 

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. Wat was het fijn dat er zoveel ouders 

aanwezig waren! De kinderen vonden het spannend maar waren wel erg trots op 

hun presentatie. 

 

 

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 

buur en in de Ringvaart kunnen doen onder leiding van professionals. Er zijn 

kinderen die niet inschrijven omdat ze niet goed weten wat zij daar kunnen 

doen. We willen 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 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? 

 

Computerprogramma’s voor thuis 

Op de koffieochtend van 30 november komt meester Boubker vertellen 

over de computerprogramma’s die de kinderen thuis kunnen gebruiken om 

voor school te oefenen. Veel ouders hebben gevraagd om meer informatie, 

we ontvangen u deze ochtend graag in het Middelpunt van het 

hoofdgebouw. 

 

 

Koptelefoons 

Heeft u er al aan gedacht uw kind een koptelefoon mee naar school te 

geven ?  

 

 

 

 

 

 

Sint Maarten 

Zondag 11 november is het Sint Maarten. Op school zijn we 

daar alweer helemaal voor in de stemming. Een groepje 

moeders heeft voor ons in de gangen al heel gezellig de 

lampionnen opgehangen. Dat ziet er weer gezellig uit! 

 

 



Ouder Activiteiten Commissie 

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

versieren of het uitvoeren van activiteiten! 

Er zijn ouders die altijd komen helpen als we dat vragen. Er zijn ook ouders die wel 

willen meedenken bij de voorbereiding van de activiteiten of mee 

willen denken over nieuwe of andere activiteiten. 

Naar die ouders zijn wij op zoek. Er zijn nu twee moeders lid van 

onze Ouder Activiteiten Commissie. Wanneer er meer ouders in deze 

commissie willen deelnemen kunnen we ongeveer 1 x per 6 weken bij 

elkaar komen om te bespreken welke activiteiten op de kalender staan, wat daarvoor 

moet gebeuren en waar de hulp van ouders welkom is. 

Hebt u interesse, laat het dan weten aan deze moeders (zie de foto bij de ingang van het 

hoofdgebouw), of zeg het tegen juf Thea of de leerkracht van uw kind. 

Woensdag 14 november om 8.45 uur is de eerst OAC bijeenkomst van dit jaar in het 

Middelpunt van het hoofdgebouw. 

 

 

Facebook 

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

berichten op. Hebt u ons al geliket? 

 

 

 

Schoolwebsite  

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

helemaal is bijgewerkt. Dat klopt! Er komt een mooie nieuwe website met ons 

prachtige logo en juiste informatie. Er wordt deze weken nog hard gewerkt om de 

website te vullen met informatie en beelden. We verwachten dat de nieuwe website 

in december te zien is. 

 

 

Peuterspeelzaal 

Er zijn veel aanmeldingen voor onze peuterspeelzaal, we zitten bijna 

helemaal vol! 

Er wordt op dit moment door de peuters gewerkt over het thema ‘ Herfst’. 

Daar beleven ze veel plezier aan! 
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