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Voorwoord 
 
Lieve ouders en kinderen,  
We zitten al in de tweede helft van mei. Het thema voorjaar loopt op z’n eind, 
en we gaan langzaam richting zomer. We hebben nog een hele periode te 
gaan tot de zomervakantie, waarin we nog hard werken met z’n allen om veel 
te leren. Daarover leest u meer in deze nieuwsbrief.  
De zomer is de tijd van oogsten, daar weten de kinderen in groep 6 inmiddels 
alles van, want de tuinen groeien en bloeien volop.  
Ook is het voorjaar een mooie periode om Artis te bezoeken. De dierentuin 
ligt er prachtig bij en er zijn een paar jonge dieren te bewonderen. Alle 
groepen gaan er weer naartoe dit schooljaar. Voor iedere groep hebben we 
wel ouders nodig als begeleiding. Zonder genoeg begeleiding kunnen we niet 
naar Artis. We hebben u dus nodig! Als u mee kunt, geef dit dan aan bij de 
leerkracht. Hartelijk dank! 
 
De bibliotheek is een groot succes, elke dag komen er kinderen boeken 
lenen om in de klas te lezen. We zijn ontzettend blij met onze 
bibliotheekmoeders! 
 
Veel leesplezier gewenst! 
Hartelijke groet, team De Globe 
 
Nieuws uit de onderbouw 

Groepen 1/2- thema zomer 
Na een heerlijke meivakantie is het weer tijd om met 
een nieuw thema aan de slag te gaan. We starten met 
het thema Zomer. De kinderen krijgen weer veel 
nieuwe hoeken aangeboden. Zo mogen de kinderen 
spelen aan de zandtafel, onder een parasol. De 
kinderen kunnen in de winkel (strandtent) spullen 
kopen en verkopen. De zwembandjes en luchtbedden 
die de kinderen in de winkel kopen kunnen ze 



gebruiken bij het zwembad. Verder zullen de 
kinderen natuurlijk tijdens het thema 
verschillende zomer knutsels maken. Kom 
gerust kijken in de klassen om de knutsels en 
andere werkjes van uw kind te bewonderen! 
 
 

 
 
 
 
Nieuws uit de bovenbouw 
Nieuws uit groep 6  
Het is lente! Dat betekent dat de buitenlessen op de 
Schooltuinen begonnen zijn! Groep 6 gaat iedere 
maandagochtend naar de schooltuinen om daar hun 
eigen tuintje te onderhouden. Op deze manier leren 
de kinderen omgaan met de natuur. Bovendien 
leren de kinderen wat er allemaal nodig is en wat er 
gedaan moet worden, voordat een groente op je 
bord terecht komt. De kinderen gaan iedere week 
aan de slag met onkruid wieden, schoffelen, planten 
en zaaien. Het tuintje wordt iedere week weer wat 
voller, want er wordt iedere week wat nieuws 
gezaaid. Sla, viooltjes, prei, tijm, peterselie, 
knolvenkel, rode biet, aardappel en nog veel 
meer.. Dat staat nu allemaal al te groeien in 
onze tuin! Hopelijk kunnen we er in juni/juli 
heerlijke soep en pizza's van maken!  
Nieuws van groep 6/7 
Deze week gaan we naar Artis, we krijgen een 
les in het Planetarium en in Micropia, de 
wereld van de bacteriën en microben, de 
allerkleinsten dus.  
 



Thema evenwicht en kringloop 
Het afgelopen thema - 
Onderwaterwereld en Ruimte - 
was een groots succes. De 
leerlingen hebben er hard aan 
gewerkt en de resultaten waren 
prachtig en indrukwekkend. Voor 
de periode tot aan de 
zomervakantie zullen we in de 
groepen 4 t/m 8 werken binnen 
het thema evenwicht en kringloop. Denk daarbij aan alles van het 
mensenlijk lichaam, geld en economie, recyclen t/m de kringloop van het 
water. Elke groep zal daar zijn eigen onderwerp verder uitdiepen. 
 
 
Op maandag 27 mei zullen er weer workshops worden gegeven aan de 
kinderen van groep 4 t/m 8 van 12.45 uur tot 13.45 uur, een deel van de 
workshops zal aansluiten bij het thema evenwicht en kringloop. We kunnen 
bij de workshops vaak hulp van ouders goed gebruiken. Wilt u ons helpen 
op deze middag? Geef u op bij de leerkracht van uw kind. 
 
Nieuws uit groep 8 
De cito eindtoets Route 8 is voor vrijwel alle 
leerlingen achter de rug. Het is fijn dat het 
overgrote deel van de leerlingen is geplaatst 
op de school van hun eerste keuze. We 
wachten met spanning de resultaten van de 
eind cito af, die verder niet van invloed 
zullen zijn op het reeds gegeven definitieve 
advies. 
Op 29 maart deed onze school mee met de 
kunstschooldag. De kunstschooldag is een kennismaking met de 
Amsterdamse Kunstwereld voor alle leerlingen van groep 8 in Amsterdam.  
Tijdens Kunstschooldag[en] presenteren meer dan 50 kunstinstellingen een 
speciaal programma. Ongeveer 6.000, 8ste-groepers en hun begeleiders 
doorkruisen de stad.  
Dat hebben wij dus ook gedaan. Iedere groep (we hadden 4 groepen van 
11/12 leerlingen) bezocht 3 verschillende kunstinstellingen. Het was een 
drukke dag, maar wel leuk en gezellig. De leerlingen hebben veel gezien, 
gehoord en geleerd.  
 



Op woensdag 8 mei bezochten wij het Nemo 
science center.  Het NEMO is een museum waar  
wetenschap en techniek leuk, spannend en 
toegankelijk worden gemaakt.  
In het NEMO ontdekken de kinderen zelf hoe de 
dingen werken. Het NEMO Wonder Lab is een echt 
scheikundelab waar je naar hartenlust kunt 
experimenteren met reageerbuisjes, kolven en 
maatcilinders. De kinderen hadden het naar hun 
zin en vooral een bezoek aan het  lab was een populair onderdeel. Al met al 
hadden de leerlingen een fijne en leerzame dag. 
 
Belangrijke data voor de groepen 8: 
Vrijdag 29 
maart 

Kunstschooldag 

Woensdag 8 mei Nemo 
Woensdag 29 
mei 

Artis 

Wo.19 t/m vr. 
21 juni 

Schoolkamp 

25, 26 juni Kennismaking 
VO 

Ma 8 juli Afscheidsavond 
 

De activiteiten voor de maand mei in groep 8 zijn:  
1.  een gastles over het zonne-energie project,  ‘Plek onder de zon’ 
2. een les van het  EPJO   
3. en een bezoek aan Artis. 

 
De EPJO les is gericht op leerlingen van groep 8 en wordt gegeven door 
twee agenten. Zij vertellen over normen, waarden, fatsoen, keuzes maken, 
radicalisering, pesten en social media. 
 
Wijktalentorkest Nieuw-West 



Een nieuw schooljaar vol muziek! Meld uw kind vast aan voor het nieuwe 
schooljaar, dan doet uw zoon of dochter ook mee met een schitterend 
concert in juni 2020. We vieren dan 15 jaar Leerorkest in Amsterdam met 
een Gróót Concert in samenwerking met het Nederlands Philharmonisch 
Orkest en beroemde musici. Alle kinderen van de wijktalentorkesten spelen 
mee! In het wijktalentorkest krijgt elk talent de kans om te groeien en 
schitteren. En niet alleen muzikaal, want muziek maken en samenspel is 
goed voor de algehele ontwikkeling van een kind. Als u uw kind nu 
aanmeldt, kan hij of zij dit schooljaar nog gratis 
meedoen met de laatste lessen voor de zomer. 
Welkom! Kinderen en ouders zijn van harte 
welkom bij het Wijktalentorkest Nieuw-West 
tijdens de lessen op maandagmiddag van 14:15 tot 
15:45 uur om mee te doen, te kijken en luisteren. 
De coördinator is Dick Verhoef, 
dverhoef@leerorkest.nl of bel 020-6968371. Wil 
uw kind meedoen of heeft u vragen? Belt u ons 
gerust! Wijktalentorkest Nieuw-West, elke 
maandag 14:15 tot 15:45 uur op Evertsweertplantsoen 3 (basisschool De 
Globe). Voor kinderen van verschillende scholen. Ook voor beginners. Het 
wijktalentorkest is betaalbaar voor iedereen. Meer informatie en 
aanmelden via de website: www.leerorkest.nl/wijktalentorkest 
 
Baby nieuws 
Hoera, alweer twee Globe-baby’s geboren! 
Juf Natasja is 2 april bevallen van haar dochter Pippa. Van harte 
gefeliciteerd met je mooie dochter, Natasja!  
Meester Erwin heeft een zoon gekregen! Hij heet Joep, en is geboren op 9 
mei. Moeder en kind zijn gezond. Meester Erwin is daarom deze week de 
hele week niet aanwezig. Volgende week is hij er weer. 
Gefeliciteerd Erwin! 
 
Suikerfeest 
Op 4 of 5 juni valt het Suikerfeest. Bij deze het verzoek om tijdig aan te 
geven wanneer je dit suikerfeest viert. Dan kunnen we hier rekening mee 
houden.  
Het Suikerfeest op school zal op 7 juni van 13.00 tot 14.00 uur gevierd 
worden. Informatie hierover volgt nog.  
 

Nieuws van DVS 

http://www.leerorkest.nl/wijktalentorkest


Op 6 mei 2019 is het zesde en laatste blok gestart van de DVS. In dit blok 
gaat het vooral over het elkaar accepteren ook al zijn we anders. We 
besteden aandacht aan religie, samenwoonvormen en culturele verschillen. 
 
Op maandagen zijn er nog de Rots en 
Watertrainingen. Deze worden gehouden in de 
speelzaal van De Globe, 1e verdieping in de 
Johannesschool. Als u zich van te voren aanmeldt, 
dan kunt u een les bijwonen. 
 
Belangrijke data  
30 mei  Hemelvaartsdag: 

kinderen vrij 

31 mei  kinderen vrij 
7 juni  Suikerfeest op school 
14 juni  Schoolreis groep 1 t/m 7 

 

 
 
 
 
 
 
Buiten beter 
Graag willen we onderstaande app onder jullie aandacht brengen. 
Samen kunnen we het schoolplein en de buurt veiliger en schoner houden! 



 
 

 


