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Rotterdam, 31 augustus 2017

Informatiebrief 2

September
Ik wil u iedere maand vooraf informeren over de activiteiten die plaats vinden in de school. Daarom krijgt u op de
achterkant van deze informatiebrief een kalenderblad van september. Hierop kunt u zien welke activiteiten er plaats
vinden in de maand september. Activiteiten in het blauw vinden na schooltijd plaats. Activiteiten in het rood zijn
activiteiten voor ouders. Hang dit kalenderblad ergens zichtbaar op, zodat u precies weet wanneer iets plaats vindt. Voor
oktober krijgt u weer een nieuw kalenderblad.
Omgekeerde oudergesprekken
In de week van 4 t/m 8 september vinden met de ouders van alle leerlingen oudergesprekken plaats. Het doel van dit
gesprek is om met u te praten over het welzijn van uw kind. Tevens worden over en weer de verwachtingen voor het
nieuwe schooljaar uitgesproken. Gisteren heeft u daarover een brief ontvangen. Bij deze brief zat een vragenlijst die met u
besproken wordt tijdens het gesprek. Deze gesprekken komen in de plaats van de informatieavond. Na afloop van het
gesprek krijgt u een informatiebrief mee en tevens de schoolgids. De schoolgids wordt uitgereikt bij het gesprek van het
oudste kind op school.
Inval in groep 6/8
Vorige week heb ik u al laten weten, dat juf Canan voorlopig afwezig zal zijn in verband met de hersenbloeding die zij
tijdens haar vakantie heeft opgelopen. Groep 6/8 is opgestart met meester Hajo. Dit was tijdelijk, want we waren op zoek
naar definitieve vervanging. Met plezier kan ik melden, dat Maaike van Delden dinsdag is gestart als juf van groep 6/8.
Juf Maaike werkt op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Op donderdag staat meester Hajo in groep 6/8.

Nieuwe leerling
Op 25 augustus is Dyako Kossa als nieuwe leerling in groep 1B begonnen op De Groene Palm.
Welkom! We wensen Dyako een fijne tijd toe op De Groene Palm.

Regen tijdens de start van de schooldag
We merken dat veel kinderen ’s morgens vroeg op het schoolplein zijn. Dat is fijn, want dan zijn zij op tijd. Wel willen wij
vragen om bij regenachtig weer niet te vroeg van huis te gaan, want er bestaat geen mogelijkheid om de kinderen onder
toezicht voor 8.20 uur binnen op te vangen. Als de kinderen dan iets later van huis gaan, dan kunnen ze vanaf 8.20 uur
direct doorlopen naar binnen en hoeven zij niet buiten in de regen te wachten.
Foutje in informatiebrief 1
In de vorige informatiebrief staat dat de kinderen op donderdagmiddag 20 april na de Koningsspelen vrij zijn. Dat moet
vrijdagmiddag 20 april zijn.
Slachtfeest
Vrijdag 1 september vieren de moslimkinderen het slachtfeest. Zij krijgen daar verlof voor, maar ouders moeten even bij
de leerkracht melden dat hun kind afwezig is. Zonder melding is het ongeoorloofd verzuim.
Heeft u vragen, dan horen wij het graag.
Met vriendelijke groeten,
Gerda van Buren

