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Ouderinfo nr.  6     vrijdag 30 november 2018 

Dinsdag    4 december                 Speel-0-Theek peuters en 

        Kleuters 

Woensdag    5 december  Sinterklaasfeest!  We gaan 

        om 13.00 uur naar huis ! 

Donderdag    6 december                 Sinterklaasversiering  

                                                                           opruimen   

Donderdag    6 december  Kerst versieren in het  

                                                                           peuter/kleutergebouw 

Vrijdag    7 december  Kerst versieren in het    

                                                                           hoofdgebouw        

   

Vrijdag    14 december  Ouderinfo en  

                                                                           koffieochtend 

Maandag   17 december  Kerststukjes maken in de  

                                                                           groepen 

Donderdag   20 december  Kerstmusical! 9.00 uur  

                                                                           voor alle ouders 

Donderdag   20 december  Kerstdiner 17.30 tot 18.30  

                                                                           uur 

Vrijdag   21 december  kerstversiering opruimen 

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:  

 

 

 

 

 

 

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


Website Hoera!! 

Op 1 december gaat onze nieuwe schoolwebsite de lucht in!  
Er is hard gewerkt om ons prachtige logo goed zichtbaar te hebben. Er is 

duidelijk te lezen waar onze school voor staat:   
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Alle informatie die nodig is voor de ouders van onze leerlingen, maar zeker ook voor 

ouders die op zoek zijn naar een goede en leuke school voor hun kinderen is hier te 

vinden. 

Neemt u ook een kijkje op deze website? www.obsdeglobe-haarlem.nl 

 

Ouderinformatie over thuisgebruik schoolprogramma’s op de 

computer  

Vrijdagochtend 30 november heeft meester Boubker informatie 

gegeven over computerprogramma’s en oefenmateriaal 

waarmee kinderen thuis kunnen oefenen voor schoolwerk. 

 

 

  

Sint en Kerst  
November en december zijn gezellige maanden op school ! 

We vieren met elkaar het Sinterklaas en het kerstfeest. Om de 

feesten te kunnen vieren is er voorbereiding nodig en daarbij 

kunnen we de hulp van de ouders héél goed gebruiken. 

In de kalender staat wanneer we versieren en opruimen. We zien u graag als u ons 

daarbij kunt helpen! Bovendien is het gezellig om dat met een groepje ouders te doen. 

 

Sinterklaasfeest 

Woensdag 5 december vieren we het Sinterklaasfeest op 

school. 

Peuters, kleuters en alle leerlingen van groep 3 t/m 8 

ontvangen de Sint met elkaar aan het begin van de ochtend. 

De ouders zijn bij de ontvangst van Sinterklaas en zijn Pieten 

ook welkom! Na de start in het Middelpunt gaan de ouders 

naar huis en gaat het feest verder voor de kinderen. 

De peuters, kleuters en groep 3 en 4 vieren daarna het feest 

verder in hun eigen groep. De kinderen van groep 5 t/m 8 doen een 

Sinterklaasspellencircuit in de school. 

Om 13.00 uur is het feest voorbij en gaan de kinderen naar huis. 

 

Kerst 

De voorbereidingen voor de kerstmusical zijn in volle gang! De kinderen zijn al 

druk aan het oefenen. 

Donderdagochtend 20 december om 9.00 uur gaan we die musical aan de 

ouders laten zien. 

 

We maken kerststukjes op maandag 17 december. We zijn nog op zoek naar 

heel veel kerstgroen, hulst, kerstboomtakken etc. Heeft u dat voor ons, dan 

zijn we daar erg blij mee! 

Geeft u uw kind weer oase, versiering en een kaars voor het kerststukje 

mee? 

 

School in de Wijk 

Vrijdagmiddag 23 november hebben de kinderen van groep 4 t/m 7 drie 

verschillende workshops mogen doen vanuit School In De Wijk bij ons op 

school. 

Op deze manier konden de kinderen kennismaken met de activiteiten die 

je zou kunnen doen na schooltijd als je echt inschrijft na de 

kerstvakantie. Na de vakantie komt het programmaboekje weer via digiDuif naar alle 

ouders. 



Speel-0-Theek 

Dinsdagochtend 4 december staan juf Marja en juf Aicha weer 

klaar met alle materialen die vanuit school geleend mogen 

worden om thuis te spelen en oefenen voor peuters en kleuters. 

Loopt u ook even binnen in het speellokaal? 

 

Inspectie 

Jaarlijks wordt de Peuterspeelzaal bezocht voor een inspectie in 

opdracht van de GGD. 

Wij hebben een voldoende beoordeling gekregen!  

 

Facebook 

OBS De Globe heeft een eigen facebookpagina i.v.m. de wet op de 

AVG, de privacy wetgeving moet we er steeds weer goed over 

nadenken hoe we hier de mooie dingen die op school gebeuren 

kunnen laten zien. Met veel zorg worden de foto’s uitgekozen en de 

berichten geplaatst. Het blijft leuk om te zien wat er op school 

gebeurt en op de hoogte te zijn van bijzondere activiteiten! U blijft op 

de hoogte als u onze facebookpagina regelmatig bezoekt. 
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