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Vrijdag   28 september  koffieochtend voor ouders 

Maandag  1  oktober   Workshop “Huismuis” voor  

                                     de kleuters 

Dinsdag 2 oktober   JINC stage groep 7 

Dinsdag  2 oktober   Oudercommissie-overleg  

    voor ouders van peuters:  

    11.30-12.00 uur 

Woensdag  3  oktober   Kleuterkring met ouders 

    8.30 – 9.00 uur 

Donderdag 4 oktober   Kleuterinloop met ouders 

    8.30 – 9.00 uur 

woensdag  3 oktober   Peuters en ouders naar “

    “De Olmenhorst 

Woensdag  3 oktober   NIO afname in groep 8 

Donderdag  4 oktober   VVE Samenwerken  

    kleuters en ouders 8.30-

    9.00 uur 

Donderdag  4 oktober   JINC stage groep 8 

Donderdag  4  oktober   Workshopavond voor  

    ouders 18.45/20.45 uur 

Dinsdag  9 oktober   Drempelonderzoek groep 8 

Dinsdag t/m donderdag  9 t/m 11 oktober Informatiemiddag 

Dinsdag  16 oktober  Peuter-informatieochtend 

Donderdag  18 oktober  Kleuter-informatieochtend 

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

Maandag  29 oktober  We gaan weer naar school! 

 

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


 

 

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 12 oktober. 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? 

 

Het wordt bekend! 

In de vorige ouderinfo lieten we u al weten dat er naast nieuwe leerkrachten 

ook nieuwe kinderen op school zijn gekomen. 

Het blijkt dat onze school steeds meer positieve bekendheid krijgt in de 

buurt. Blije kinderen en ouders vertellen aan iedereen die het maar horen wil 

hoe fijn het is bij ons op school! Er wordt met plezier véél geleerd, er wordt 

met thema’s gewerkt, kinderen werken en spelen graag samen, het is hier heerlijk rustig 

en de sfeer is goed.  

Ook in de afgelopen week zijn er weer nieuwe leerlingen bij gekomen. Wij verwachten 

dat zij zich bij ons snel thuis zullen voelen! 

  

Kennismakingsgesprekken 

Ouders en kinderen hebben de afgelopen week de kennismakingsgesprekken 

met de leerkrachten gevoerd. Belangrijke informatie is uitgewisseld. Wij 

vinden het belangrijk met u in gesprek te blijven over uw kind. 

Is er iets niet duidelijk, blijft u er a.u.b. niet mee rond lopen, maar kom 

het even vragen, wellicht kunnen we het u uitleggen, u helpen of u 

geruststellen. 

 

Informatiemiddag 

Volgende week neemt uw kind de uitnodiging voor de informatiemiddag mee 

naar huis.  

De kinderen en de leerkrachten vertellen op deze middag wat zij het komende 

jaar in de groep gaan leren en doen. Zij zullen ook het materiaal waarmee 

gewerkt wordt laten zien. De kinderen zullen zelf een deel van deze middag 

presenteren, of hun eigen ouders laten zien waar zij mee bezig zijn. 

Voor de kinderen is dit heel spannend en tegelijk ook leuk en leerzaam. Het is 

fijn voor uw kind als u deze middag aanwezig bent! 

 

Oudercommissie-overleg peuters 

Dinsdag 2 oktober is er een oudercommissie-peuteroverleg. Ouders van peuters 

die hierin interesse hebben kunnen hierbij aanwezig zijn van 11.30 tot 12.00 uur. 

Juf Marja zal hierbij aanwezig zijn. 

 

Nederlandse les voor moeders 

Juf Greet en juf Klarie zijn op maandag 24 september gestart met de 

lessen Nederlandse taal voor de moeders van onze leerlingen. 

Er is nog plek, dus als u een keer mee wilt doen om te kijken of dit iets 

voor u is, dan bent u van harte welkom! 

Elke week op maandag van 9.45 tot 11.45 uur. 

 



School in de Wijk 

Nog nooit hebben we zoveel strookjes teruggekregen om mee te doen 

aan de activiteiten van School In De Wijk! Wat zijn we daar blij mee. 

De goed georganiseerde naschoolse activiteiten zijn voor de leerlingen 

van meerwaarde! 

Als je bent ingeschreven voor een activiteit, ontvang je daarvan bericht 

met de plaats en de tijd waar en wanneer je verwacht wordt.  

 

 

Ouderbijdrage en schoolreis  

Afgelopen week heeft u via digiduif en op papier het verzoek voor de 

betaling van de ouderbijdrage en de schoolreis ontvangen. 

Om alle extra activiteiten op school mogelijk te maken is de 

ouderbijdrage van groot belang. Wij hopen daarom op uw medewerking. 

Met elkaar maken we op die manier van De Globe een school waar 

activiteiten mogelijk zijn die het leren nóg leuker maken! 

Denkt u nog even aan het inleveren van het strookje? 

 

Tegemoetkoming Schoolkosten 

Bij het betalingsverzoek voor de ouderbijdrage en schoolreis via digiDuif 

is ook de uitleg van de ‘tegemoetkoming schoolkosten’ meegestuurd. Dit 

is een gemeentelijke regeling die het mogelijk maakt, onder bepaalde 

voorwaarden, een tegemoetkoming in de schoolkosten van € 100,- per 

jaar per kind te ontvangen. Hiermee kunnen de ouderbijdrage en 

schoolreis betaald worden.  

 

Stichting Leergeld biedt ook mogelijkheden voor aanschaf van voor 

school noodzakelijke spullen. 

 

Meer informatie over deze regelingen vindt u op de website van de 

gemeente, maar u kunt ook even bij meester Paul binnenlopen. Hij helpt u graag. 

 

Facebook 

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

op. Het plaatsen van foto’s wordt lastiger met de 

nieuwe AVG wet, maar wij blijven ons best doen hier 

zorgvuldig mee om te gaan. 

 

U kunt ons liken! Heeft u dat al gedaan? We hebben 

van één van de ouders al een mooie recensie gelezen, 

daar zijn we blij mee en trots op! 

U kunt de school ook een recensie geven door op de 

knop “Recensie” te klikken en aan te geven hoeveel sterren u onze school geeft, van 1 

tot en met 5! U vindt onze school een superfijne school, een TOP school als u ons 5 

sterren geeft.  

 
GGD Flits 

GGDFlits Vaccinatiecampagne najaar 2018 

In september start de vaccinatiecampagne. Wie worden er 

uitgenodigd? 

Voor BMR- en DTP vaccinatie: Alle kinderen die in 2018 negen jaar zijn of worden 

* De BMR-prik beschermt tegen bof, mazelen en rode hond. 

* De DTP-prik beschermt tegen difterie, tetanus en polio. 

Voor HPV vaccinatie : Meisjes die in 2018 13 jaar zijn of worden 



* De HPV-prik beschermt tegen een infectie met het HPV-virus 

Voor Meningokokken ACWY: Alle tieners die dit jaar tussen 1 mei en 31 december 14 

jaar worden. 

Verdere planning voor de Meningokokken ACWY vaccinatie: 

Maart/april 2019: geboortejaren: 2005, 2001 en een deel van 2004 (geboren tussen 1-

1-2004 en 30-4-2004). September/oktober 2019: geboortejaren 2002 en 2003. 

* Meningokokken ACWY beschermt tegen de meningokokkenbacterie, typen A, C, W en Y 

Deze vaccinaties geeft GGD Kennemerland op verschillende locaties door de hele regio. 

Wilt u meer waar of meer informatie? Kijk dan op: 

www.ggdkennemerland.nl/vaccinaties-jeugd. School tv heeft nog een leuke Quiz voor 

kinderen over vaccineren. 
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