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Rotterdam, 31 oktober 2018

Informatiebrief 3

November
Morgen is het alweer 1 november. Geniet aan deze informatiebrief vindt u het kalenderblad van de
maand november. Hierop kunt u zien welke activiteiten er plaats vinden in de maand november.
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 december krijgt u weer een nieuw kalenderblad.

Tennistoernooi
Op woensdagmiddag 17 november hebben Thereza en Tesi uit groep 5/6, Kyrsha uit groep 7 en
Milou, Chantal en Sevi uit groep 8 meegedaan met het tennistoernooi. Alle leerlingen moesten eerst
een aantal poule wedstrijden spelen. Er werden heel veel wedstrijden door onze leerlingen
gewonnen. Sevi en Chantal behaalden net niet voldoende punten om door te mogen. Thereza, Tesi,
Kyrsha en Milou gingen wel door naar de finale wedstrijden. Dat waren spannende wedstrijden.
Uiteindelijk wisten de vier finalisten allemaal met een medaille naar huis te komen. Thereza
behaalde brons, Tesi en Milou kregen zilver en Kyrsha kwam uit de strijd met een gouden medaille.
Een prachtige prestatie en daarmee mogen zij in juni deelnemen aan het tennistoernooi tijdens de
Finals in Ahoy. Van harte gefeliciteerd. Maar wat nog het belangrijkste van alles was: Het was voor
iedereen een fijne, sportieve middag.

Nieuwe leerlingen
Op 15 oktober is Cattaleya van den Berg in groep 1/2B
begonnen.
Welkom! We wensen Cattaleya een fijne tijd toe op De Groene
Palm.
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Wisseling leerkrachten
Hierbij willen wij u laten weten, dat met ingang van de herfstvakantie meester Jan Willem niet meer
bij ons op school werkt. Zijn werkzaamheden worden per 1 november overgenomen door Shadia
Petronella. Wij wensen juf Shadia veel plezier op De Groene Palm.

Ik ben wij
In het vorig schooljaar heeft juf Elsa op een dag van Stichting BOOR een prijs gewonnen voor onze
school. Dat betekent, dat een groep van De Groene Palm in aanmerking komt voor het project:
“Ik ben wij”. In het team is besloten dat groep 7 daarvoor het meest in aanmerking zou komen,
omdat deze groep dit jaar een samenstelling is van leerlingen uit 2 groepen van vorig jaar en nieuwe
leerlingen. Het project bestaat uit 6 lessen, waarbij er ingezet wordt op de groepsvorming. Wij
wensen de leerlingen van groep 7 veel plezier met het project.

Studiedag
Op maandag 5 november hebben de leerkrachten van De Groene
Palm een studiedag. Dat betekent dat alle kinderen op deze dag vrij
zijn. In dit geval betekent dat een extra lang weekend.

Nationale Schoolontbijt
Op woensdag 7 november doen we op De Groene Palm weer mee aan het Nationale Schoolontbijt.
We beginnen dan de dag met een heerlijk ontbijt. Als de kinderen op school komen, staat in alle
lokalen het ontbijt klaar. Dat betekent dat de kinderen op deze dag thuis niet hoeven te ontbijten.
Dat doen we gezellig met elkaar op school. Het thema van dit jaar is: Een feestje voor iedereen! Met
dit ontbijt steunen we ook een goed doel. Dat is dit jaar de Stichting Kinderpostzegels.
Alvast voor woensdag 7 november, eet smakelijk!

EU-Schoolfruit
Dit schooljaar hebben we opnieuw de mogelijkheid gekregen om
mee te doen aan het EU-Schoolfruit project. Dat betekent dat we
20 weken lang 3x in de week fruit en groente krijgen om tijdens de
lunch op te eten. EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen fruit en
groente te eten in de klas. Elke dag groente en fruit eten, verbetert
de gezondheid en de leerprestaties. In de week van 12 november
wordt het eerste pakket afgeleverd en dit loopt door tot in de week
van 15 april. Alvast eet smakelijk!

Met vriendelijke groeten,
Gerda van Buren

