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Rotterdam, 22 augustus 2017

Informatiebrief 1

Helaas geen goede start
Gisteren is het nieuwe schooljaar begonnen. We hopen ieder jaar, dat alle leerlingen en leerkrachten weer gezond zijn
teruggekeerd van vakantie. Helaas is dat dit jaar niet zo. Juf Canan heeft tijdens haar vakantie in Turkije een
hersenbloeding gekregen. Op dit moment verblijft zij in een revalidatiecentrum in Turkije om te werken aan haar herstel.
Het is nog niet duidelijk, wanneer zij terug komt naar Nederland. Wij hebben contact met haar familie in Turkije, zodat wij
op de hoogte blijven van haar situatie. Zodra er nieuws is, zullen we dat zeker met u delen.
Als je ziek bent, is het altijd fijn als je weet, dat mensen aan je denken en met je meeleven. Kinderen en ouders kunnen
beterschapswensen door middel van een kaart of een tekening deponeren in de box die op de balie in het hoofdgebouw
staat. Wij zorgen ervoor, dat alle goede wensen bij juf Canan terecht komen.
U zult begrijpen, dat juf Canan voorlopig niet in staat zal zijn om te komen werken. Om toch het nieuwe schooljaar met
groep 6/8 goed op te kunnen starten, gaat voorlopig meester Hajo in deze groep aan de slag.
Voor vanavond zijn de ouders van de leerlingen van groep 6/8 uitgenodigd om persoonlijk op de hoogte gesteld te worden
over de situatie rondom juf Canan. Tevens is er dan gelegenheid om van gedachten te wisselen en vragen te stellen.
Tevens kunnen de ouders persoonlijk kennis maken met meester Hajo.
Nieuwe leerkrachten
Vlak voor de zomervakantie werd bekend, dat juf Rianne en juf Kirsten De Groene Palm zouden gaan verlaten. Hierover
bent u vlak voor de vakantie op de hoogte gesteld. Tevens is er toen ook informatie gegeven over de nieuwe leerkrachten
die het team van De Groene Palm komen versterken. Hajo Smit en Anja Ladage zijn de nieuwe leerkrachten in ons team.
Meester Hajo zou eerst andere werkzaamheden gaan verrichten, maar voorlopig staat hij nu de hele week in groep 6/8 en
juf Anja werkt op maandag en dinsdag in groep 1/2B en op vrijdag werkt zij wisselend in de beide kleutergroepen. Mocht u
deze informatie gemist hebben, dan bent u nu weer helemaal bij. Wij wensen juf Anja en meester Hajo veel plezier en
succes op De Groene Palm.
Meubilair
Op dit moment is het meubilair van onze school sterk verouderd. Helaas komen we bij ons bestuur niet in aanmerking voor
het vervangen van de oude tafels, stoelen en kasten. Echter een andere school van ons bestuur moet noodgedwongen een
locatie sluiten en daar staat relatief nieuw meubilair, dat allemaal weg moet. We hebben de kans gekregen om dit
meubilair voor onze school te reserveren. Doordat we dit alles zeer laat wisten en het meubilair ook nog voor 1 september
weg moet uit het gebouw van de andere school, gaan we woensdag 23 augustus verhuizen. Het nieuwe meubilair wordt
dan opgehaald op de andere school en wordt bezorgd op onze school. De oude tafels, stoelen en kasten worden in een
container afgevoerd. Dat betekent, dat het woensdag enigszins rommelig zal zijn, maar dan hopen we donderdag er weer
netjes bij te zitten. Kom rustig volgende week eens langs om de nieuwe inrichting te bewonderen.
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Vakanties en vrije dagen
De schoolvakanties en de vrije dagen worden vermeld in de schoolgids. U krijgt nu alvast een overzicht, omdat de
schoolgids nog niet klaar is. Het ligt in de bedoeling om de schoolgids zo snel mogelijk klaar te hebben.
Vakanties:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Pinksterweekend
Zomervakantie

16 t/m 22 oktober 2017
22 december 2017 t/m 7 januari 2018
24 februari t/m 4 maart 2018
30 maart t/m 2 april 2018
27 april t/m 13 mei 2018
19 t/m 21 mei 2018
14 juli t/m 26 augustus 2018

Vrije dagen en middagen:
Dinsdag 12 september 2017
Vrijdagmiddag 13 oktober 2017
Vrijdag 10 november 2017
Dinsdagmiddag 5 december 2017
Donderdagmiddag 21 december 2017
Vrijdag 16 februari 2018
Vrijdagmiddag 23 februari 2018
Donderdagmiddag 20 april 2018
Dinsdag 22 mei 2018
Maandagmiddag 25 juni 2018
Vrijdagmiddag 13 juli 2018

studiedag
middag voor de herfstvakantie
studiedag
middag na Sinterklaasfeest
middag voor de kerstvakantie
studiedag
middag voor de voorjaarsvakantie
middag na de Koningsspelen
studiedag
studiemiddag
middag voor de zomervakantie

Planning per maand
Vanaf september krijgt u weer per maand een kalenderblad met daarop alle informatie voor de betreffende maand.
Nieuwe leerlingen
Op 21 augustus zijn de volgende kinderen als nieuwe leerlingen begonnen op De Groene Palm:

Ineya Abdelkadir
groep 1/2A

Jesayah Karijokromo
groep 1/2A

Gionaro van Putten
groep 1/2A

Yusuf Bar
groep 1/2B

Romaysa Bouhali
groep 1/2B

Ano Brunken
groep 1/2B

Muhammed Koçak
groep 1/2B

Khaoula Tannouj
groep 1/2B

Mirza Koçak
groep 3

Jorgio Karijokromo
groep 4

Jemie Karijokromo
groep 5

Chaima Bouhali
groep 7

Romain Settenrijch
groep 7

Rihab Tannouj
groep 7

Jordano Wilson
groep 7

Joshua Settenrijch
groep 8
Op 22 augustus zijn de volgende kinderen begonnen op De Groene Palm:

Lus-Shainy Dorothea
groep 1/2A

Rochandly Dorothea
groep 3

Raviensly Dorothea
groep 4

Rogi Dorothea
groep 7
Welkom! We wensen alle kinderen een fijne tijd toe op De Groene Palm.

Met vriendelijke groeten, Gerda van Buren

