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Informatiebrief 3

Nominatie voor juf Yvonne
Ieder jaar wordt in Rotterdam de Leraar van het Jaar gekozen. Om mee te kunnen doen, moet een leerkracht aangemeld
worden om zo genomineerd te worden. Juf Yvonne is aangemeld en staat zo in een rijtje van 18 leerkrachten waarop
gestemd kan worden. In de periode van 11 t/m 15 september heeft u de mogelijkheid om op juf Yvonne te stemmen. De
top drie met de meeste stemmen maakt kans om de Leraar van het Jaar in Rotterdam te worden. Om juf Yvonne naar de
eindronde te brengen, moet er massaal op haar gestemd worden. U kunt dat doen door naar de volgende website te gaan:
www.leraarvanhetjaarrotterdam.nl. Vul bij school OBS De Groene Palm in, dan komt haar naam: Yvonne Giessenburg
Verzijden tevoorschijn en kunt u uw stem uitbrengen. U moet daarna uw eigen naam en uw emailadres invullen. U krijgt
dan een email waarbij u de stem moet bevestigen. Op 5 oktober wordt de verkiezing bekend gemaakt. We feliciteren juf
Yvonne van harte met haar nominatie en we wensen haar veel succes bij de verkiezing. We hopen dat zo veel mogelijk
mensen op haar gaan stemmen, want met heel veel stemmen maakt zij kans om bij de laatste drie te komen. Dus ouders,
grootouders, familieleden, vrienden en iedereen die juf Yvonne een warm hart toedraagt, stem nog deze week op haar.
Keep it Clean Day
Op vrijdag 15 september is het weer “Keep it Clean Day”. Op deze dag zijn veel organisaties in
de weer om zwerfvuil en straatafval op te ruimen. Net als vorig jaar doet De Groene Palm weer
mee aan deze actie. Op vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur gaan alle groepen onder leiding van de
groepsleerkracht aan de gang om zwerfvuil op te ruimen. De kleuters helpen mee om het
kleuterplein op te ruimen. De groepen 3 t/m 8 gaan in de Palmentuin en omgeving aan de slag.
Vanuit de Gemeente krijgen we prikkers, bezems en vuilniszakken. Aan het eind van de middag
worden de vuilniszakken gewogen en opgehaald. Voor deze middag zijn wij nog op zoek naar
enthousiaste ouders die ons kunnen komen helpen.

Nieuwe leerling
Op 4 september is Owen Zheng als nieuwe leerling in groep 2B begonnen op De Groene Palm.
Welkom! We wensen Owen een fijne tijd toe op De Groene Palm.

Geslaagd
Afgelopen schooljaar hebben de leerlingen van groep 8 in juni meegedaan aan het Engels examen. Het heeft even geduurd
voordat hiervan de uitslag binnen was. Met trots kunnen we u meedelen dat alle leerlingen van groep 8 geslaagd zijn voor
hun Anglia examen. Wij feliciteren de leerlingen van groep 8 van vorig jaar met dit goede resultaat. Ondertussen zijn alle
certificaten bij de leerlingen thuis bezorgd.
Juf Canan
Al eerder heb ik u geïnformeerd over de afwezigheid van juf Canan. Op dit moment kan ik u melden, dat juf Canan nog
steeds in Turkije is. Zij mag nog niet naar Nederland vliegen. In eerste instantie was juf Canan vanuit het ziekenhuis
overgebracht naar een revalidatiecentrum om te werken aan haar herstel. Helaas ging haar herstel niet geheel naar wens
en is zij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Wij hebben contact met haar familie en gaan kijken hoe we de vele goede
wensen en tekeningen uit de doos in de gang bij juf Canan kunnen bezorgen. Fijn, dat er zoveel kinderen en ouders de
moeite hebben genomen om haar beterschap te wensen en met haar meeleven..
Met vriendelijke groeten, Gerda van Buren

