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Voorwoord
Het laatste stukje van het schooljaar is nu wel aangebroken.
Dat betekent nog even hard werken voor iedereen; de kinderen hebben bijna
alle toetsen afgerond, en zijn nu begonnen aan de laatste hoofdstukken in alle
lesboeken. De leerkrachten bereiden nu de rapporten voor en bekijken hoe
het met iedere leerling gaat. Ook worden de voorbereidingen voor volgend
schooljaar getroffen. Zo liggen er al mooie schetsen van het nieuwe
meubilair. Daar zult u in het nieuwe schooljaar al snel iets van gaan zien!
Er is ook ruimte voor leuke dingen: We hebben Suikerfeest gevierd met de
hele school. Ook zijn alle klassen met schoolreis geweest. In deze nieuwsbrief
delen we een paar foto’s.
Veel leesplezier gewenst, en succes met de laatste loodjes allemaal!
Vrolijke groet,
Erwin en Lotte
Directie obs De Globe
Afscheid collega’s en welkom nieuwe collega’s
Tijdens de ouderavond is bekend gemaakt dat een aantal mensen de Globe
gaat verlaten. Ieder met zijn of haar eigen verhaal, en allemaal met een warm
hart voor de Globe. Wij gaan afscheid nemen van:
 Juf Thirsa zoekt een uitdaging iets dichter bij haar huis.
 Meester Theo gaat graag nog een uitdaging aan op een school die heel
anders werkt.
 Juf Ratna werkt ook al lang op de Globe en vind het ook tijd worden
voor nieuwe ervaringen en nieuwe dingen leren op een andere school.
 Juf Layla is een hele tijd afwezig geweest i.v.m. ziekte. Zij heeft ervoor
gekozen, hoezeer zij de school en kinderen ook gaat missen, om op te
bouwen op een andere school. Daar blijft zij ook werken.
 Juf Natasja heeft ook gekozen voor een baan op een school vlakbij haar
huis.
 Juf Shirley heeft zich enorm ingezet voor de kinderen op de Globe, en
zal dat volgend schooljaar op een andere school gaan doen.
Natuurlijk nemen wij met pijn in ons hart afscheid van de mensen die gaan.
De meesten zijn lange tijd aan de Globe verbonden geweest, en we gaan ze

missen. Maar we begrijpen ieders beslissing, en wensen ze natuurlijk enorm
veel succes en plezier op hun nieuwe school.
Wij verwelkomen gelukkig ook weer een paar nieuwe toppers!
Bnar Toofeek, Cathelijne Anten en Daniëlle Mars komen ons team versterken
in groep 4/5/6. Anita van Erp en Hafida Boukamer zijn beiden gestart als zijinstromer en blijven graag op de Globe werken. Jose van Veen is inmiddels
ook ingewerkt als leerkracht en zal ook gaan lesgeven volgend schooljaar.
Ook Maria Lange blijft graag nog bij ons op de Globe.
We gaan daarmee op volle kracht weer verder. Een warm welkom voor allen!
Nieuws uit de onderbouw
Schoolreis naar De Goudvis
Dit schooljaar gingen de groepen 1,2 en 3 naar een
nieuwe bestemming, namelijk De Goudvis. De
Goudvis is een hele grote speeltuin, inclusief een
indoor speeltuin. Gelukkig konden we met de
kinderen ook binnen terecht, want rond 11 uur trok
er een flinke regenbui over. Daarna klaarde het
gelukkig op en hebben de kinderen het hele park
verkend. Het was een hele gezellige dag!

Nieuws uit de bovenbouw
Schoolreis naar Koningin julianatoren
Groep 4, 5 en 6 zijn vrijdag 14 juni op
schoolreisje naar koningin Julianatoren
geweest. Dat is een pretpark bij Apeldoorn. We
moesten ruim een uur met de bus. Toen we
aankwamen werd er gezamenlijk fruit gegeten
en toen mochten we los! Er waren veel
attracties en zelfs een achtbaan! Het was
geweldig. In de middag ging zelfs de zon nog
schijnen. Aan het eind van de dag kregen we een
ijsje. Daarna gingen we moe maar voldaan weer
op weg naar huis. Het schoolreisje was een
succes. Nogmaals bedankt aan alle juffen en
meesters en alle lieve ouders die hebben
geholpen!

Nieuws uit groep 7
Het bezoek aan de Efteling was zeer geslaagd.
De durfallen van groep 6/7 en 7A konden volop in achtbanen en wie niet
zo'n durfal was heeft genoten van de zweefmolen en andere kermis-achtige
attracties die daar ook te beleven zijn.

Nieuws uit groep 8
Na de mei vakantie zijn we gestart met het thema evenwicht en kringloop.
In het kader daarvan hebben de groepen
8 gekozen voor het project energie. De
kinderen kregen onder andere een
gastles over duurzaam energiegebruik
en hoe zonne-energie ingezet kan
worden. Vervolgens hebben de
leerlingen een op zonne-energie
draaiende zonnebloem in elkaar gezet.
Hierna hebben de leerlingen hun
zonnebloem in de zon kunnen testen.
Gelukkig was het prachtig weer en
konden de zonnebloemen naar hartenlust draaien. Het was heel leuk om te
zien en de leerlingen waren heel enthousiast. En ondertussen is er nog een
hoop geleerd ook!
Van het EPJO project hebben de leerlingen ook veel opgestoken. We
hadden bezoek van een agent in de klas. Hij had het voornamelijk over
normen en waarden en over het beroep van een politie agent. De leerlingen
vroegen hem honderduit.
Ook het bezoek aan Artis was een succes. De rit er naartoe met het
openbaar vervoer vonden de leerlingen gezellig. De dag begon met een les
over afkijken van de natuur. In deze les
leerden de kinderen o.a. dat de structuur
van een valhelm is afgekeken van de kop van
een specht. Hierna kregen ze een
werkboekje met vragen over de
verschillende dieren in de dierentuin. De
vragen konden de leerlingen invullen aan de
hand van de gegevens bij de verschillende
dierenverblijven.
Zomers weer en insmeren
Er zijn al behoorlijk zonnige dagen geweest, en er volgen nog meer. Verzoek
aan alle ouders/verzorgers is om ervoor te zorgen dat uw kinderen goed
ingesmeerd naar school toe komen. Dit om te voorkomen dat zij tijdens het

buiten spelen door teveel zon kunnen verbranden. Dank voor de
medewerking.
Nieuws van DVS

Na de meivakantie zijn we op de Globe
begonnen aan blok 6.
Hieronder wat informatie daarover:

Blok 6: We zijn allemaal anders
In blok 6 gaan de lessen over overeenkomsten
en verschillen tussen mensen. We willen de
kinderen leren om te gaan met verschillen van
mening en verschillen in gewoontes, leefstijl,
levensbeschouwing, leeftijd, sekse en in
cultuur. We werken aan acceptatie en
waardering ervan. Naast verschillen zijn er
ook overeenkomsten. De kinderen leren dat je dit terugziet binnen de eigen
families, de klas, de school en de samenleving. Om goed om te kunnen gaan
met verschillen moet je erover kunnen praten. Het gaat om luisteren naar
de ander, een mening vormen, van mening kunnen veranderen en een eigen
mening verdedigen. Op deze manier willen we vooroordelen tegengaan.
Door een positieve aanpak ervaren de kinderen verschillen als
vanzelfsprekend in plaats van eng of vreemd.

Belangrijke data
26 juni
Studiedag:
kinderen vrij
28 juni
Rapporten mee
12 juli
Kinderen vrij:
Start zomervakantie

