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Na een heerlijke vakantie hebben we allemaal alweer de eerste schoolweken erop zitten. Sommige 
kinderen hebben nog dezelfde leerkracht als vorig jaar, de meesten hebben weer een nieuwe juf of 
meester. Als we door de school lopen zien we dat er plezier gemaakt wordt, aan elkaar gewend wordt en 
natuurlijk ook hard gewerkt en geleerd wordt. Tijdens de ouderavond hebben we gesproken over 
ontwikkelingen die voor de deur staan. Twee dingen die staan te gebeuren in de komende maanden zijn: 
het opstarten van digiduif (voor de communicatie met u als ouders) én de inrichting van de bibliotheek op 
de eerste verdieping, direct naast de trap. 
 
Wij wensen namens het hele team, iedereen weer een goed en leerzaam schooljaar toe! 
Lotte Hidding & Erwin Bolt - Directie OBS De Globe 
 
Nieuws uit de onderbouw 
 
Beste ouders, 
De Globe is alweer gestart en de kleuters hebben er zin in. De 
onderbouw heeft net de afsluiting van thema welkom gehad. De 
kinderen hebben mooie werkjes in de klas gemaakt die op de 
muren hangen en in de klas. Ook in de bouwhoek zijn de 
kinderen druk geweest met het bouwen van een enorme garage 
voor alle bewoners van Amsterdam. Kijkt u zelf maar: 
 
Verder staat iedere week een nieuwe letter centraal in de 
kleutergroepen. De letter die afgelopen week centraal stond was 
de “b”. Hieronder een leuke smulactiviteit die u ook thuis zou 
kunnen uitvoeren met uw kleuter.   
de b is van banaan                                                         
 
Wat heb je nodig? 

• Per tweetal een banaan 

• Een pak hagelslag                              

Hoe maak je het?  
• Pel de banaan  

• Laat de kinderen hun helft in schijfjes 

snijden. 

• Van de schijfjes maken ze de letter b van 

banaan. 

• Strooi over de bananenschijfjes wat 

hagelslag. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nieuws uit de bovenbouw 
 
Natuur en techniek 
Groep 5A is dit schooljaar begonnen met het vak natuur en techniek. De eerste les hebben ze geleerd 
dieren in groepen te verdelen. Op een blad mochten ze een dier bij de juiste groep (zoogdieren, reptielen 
of vogels) plakken. Het was ook meteen een samenwerkingsopdracht.  
Ze hebben in tweetallen de plaatjes uitgeknipt en opgeplakt. Er is heel goed gewerkt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Vreedzame school 
De vreedzame school lessen van het eerste blok zijn bijna afgerond. In alle klassen hing het logo van het 
eerste blok goed zichtbaar in de klas. Ook is voor het eerst de nieuwsbrief vreedzame school meegegeven. 
Voortaan zal bij elk nieuw blok een nieuwsbrief meegaan. Bij elk blok horen kletskaarten. Die zullen 
voortaan ook worden meegegeven. Het 2e blok start aanstaande 24 september.  
Op de algemene ouderavond is er een presentatie gegeven over de vreedzame school. De reacties daarop 
waren overwegend positief.  
We hebben op dit moment een tekort aan mediatoren, het vertrek van groep 8 betekende ook afscheid van 
10 mediatoren. In de komende weken zal er een sollicitatieronde worden gedaan in de groepen 6. Daarna 
zal er een korte training volgen, zodat we hopelijk over enkele weken weer voldoende mediatoren 
hebben. 
Coördinator DVS 
Meester Theo 
 
Nieuwe leerkrachten stellen zich voor 
Ik ben Viola Spaargaren en werk sinds de zomervakantie in de Nieuwkomers groep. Deze groep zit op de 
begane grond bij de groepen 1/2 en groepen 3. 
De 15 leerlingen, vanuit de gehele wereld, komen 1 jaar lang naar deze groep op vooral  Nederlands te 
leren. 
 
Hallo allemaal. Mijn naam is Renee de Wit-Blanken. Ik ben 46 jaar oud en samen met mijn man en 
zoontje woon ik in het dorp Uitgeest. In mijn vrije tijd fotografeer ik graag tijdens een 
natuurwandeling, speel tennis en onderneem ik van alles met mijn familie en vrienden. 
Ik heb 25 jaar, met plezier in de buitenschoolse opvang gewerkt. Nu was het tijd voor een nieuwe 
uitdaging. Het is een mooie en leerzame ervaring, om op basisschool de Globe te werken. Ik 
ondersteun de groepen 5, 5/6 en 6. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en om de week op 
vrijdag. Ik heb er veel zin in om aan het werk te gaan met de kinderen.  
 
 

 
 
 
 
 



Hallo allemaal, 
 
Je zult mij vast al weleens tegen zijn gekomen in de wandelgangen, maar ik stel me graag nog even aan 
jullie voor. 
Mijn naam is Jort Willems en ik ben verheugd jullie mede te mogen delen dat ik dit jaar de leerkracht van 
groep 6 ben. Ik sta vijf dagen in de week voor de groep.  
Het is voor mij het eerste jaar op De Globe en de eerste weken zijn me erg goed bevallen. Fijn om voor zo'n 
leuke school werkzaam te mogen zijn! 
In de zomervakantie heb ik samen met mijn vriendin het Brabantse platteland ingeruild voor deze 
prachtige stad. In mijn vrije tijd ga ik graag de stad in om te genieten van al het moois dat Amsterdam te 
bieden heeft. Daarnaast ben ik altijd in voor een potje voetbal, zowel op televisie als op het veld. Ik hoop 
jullie allemaal nog eens te zien op De Globe. 
Op naar een leuk en leerzaam schooljaar! 
 
We heten ook juf Shirley (groep1/2c), juf Maria (groep 4) en juf Jane (groep 8) van harte welkom op De 
Globe! 
 
Fietsen aan het hek 
 
In verband met de brandveiligheid, de doorgang van hulpdiensten en de doorgang van de vuilcontainers, 
willen wij u er op wijzen dat er geen fietsen aan het hek tussen de tribunes geplaatst mogen worden. 
Ondanks de verbodsbordjes merken wij dat dit wel vaak gebeurt. Fietsen mogen uitsluitend geplaatst 
worden in de rekken aan de buitenzijde van het plein. Wilt u dit ook met uw kind bespreken? Hartelijk 
dank! 
 
Basisschool De Globe gaat voor gouden sterren met Wecycle-inzamelactie 
Tot half november zamelen wij afgedankte kleine elektrische apparaten in en ontvangen daarvoor een 
beloning en een Wecycle Recycle Certificaat met zoveel mogelijk gouden sterren.  
De inzamelactie wordt georganiseerd door Wecycle, die tevens een bedrag doneert aan Stichting Jarige 
Job. Wecycle organiseert de inzameling en recycling van afgedankte kleine elektrische apparaten en 
energiezuinige lampen (e-waste). 
De dozen waar de oude apparaten in kunnen staan in de wintertuin. 
 
 
 
Belangrijke data  
 

3-12 okt  kinderboekenweek 

18 okt  Leerkrachten studiedag- lln vrij 

22-28 okt 
  

> herfstvakantie 

1 nov  Groepen 1/2 om 12.00 vij i.v.m. 
studiemiddag kleuterleerkrachten 

20 nov  Leerkrachten studiedag- lln vrij  

  

                                              
 Elke week samen muziek maken, op een middag na school? 
 Op 24 september is  ‘Wijktalentorkest Nieuw-West’ (het naschoolse Leerorkest) weer gestart met de 
muzieklessen. Meedoen kan nog steeds! 
Alle kinderen vanaf groep 5 zijn welkom. Samen muziek maken, zingen, leren spelen op je favoriete 
instrument, repeteren én concerten geven – dat hoort er allemaal bij! Je leert heel veel van muziek maken 
in een orkest, zoals in een groep samen spelen, doorzettingsvermogen en voor je instrument zorgen. Als je 
samen een concert geeft, klinkt het heel mooi! 
De lessen zijn op maandag van 14:15 – 15:45 uur op Evertsweertplantsoen 3 (in De Globe). Er zijn 
kennismakingslessen van 24 september tot en met 15 oktober. Je kan een keer gratis meedoen, om uit te 
proberen of het iets voor je is. Het is ook voor beginners. De eigen bijdrage is € 150,- per schooljaar. 
Stadspas? Dan zijn de lessen mogelijk gratis. Meer info staat opwww.leerorkest.nl/wijktalentorkest. 
Aanmelden, een proefles doen of vragen? Stuur dan een mailtje naar Mirte Moes,mmoes@leerorkest.nl 

http://www.leerorkest.nl/wijktalentorkest
mailto:mmoes@leerorkest.nl


 

 

 


