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Rotterdam, 29 september 2017

Informatiebrief 4

Oktober
Volgende week is het alweer oktober. Aan deze informatiebrief vindt u het kalenderblad van de
maand oktober vast geniet. Hierop kunt u zien welke activiteiten er plaats vinden in de maand
oktober. 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 november krijgt u weer een nieuw kalenderblad.
Onderwijsstaking
Donderdag 5 oktober is uitgeroepen als landelijke stakingsdag voor beter loon en vermindering van
de werkdruk. Ook het personeel De Groene Palm gaat staken. Dat betekent dat de school op deze
dag dicht is. U heeft daar al een brief met uitgebreide informatie over gekregen.
Kinderboekenweek
In oktober vindt ieder jaar de Kinderboekenweek plaats. Op De Groene Palm
besteden we van 6 t/m 13 oktober aandacht aan de Kinderboekenweek. Op
vrijdag 6 oktober wordt om 8.30 uur de Kinderboekenweek geopend. Deze
opening vindt bij goed weer plaats op het schoolplein. Wij nodigen de ouders
van harte uit om samen met ons de Kinderboekenweek te openen. Tijdens de
Kinderboekenweek worden allerlei activiteiten georganiseerd die hiermee te
maken hebben.
We zijn nog op zoek naar voorleesouders. Wilt u tijdens de
Kinderboekenweek komen voorlezen meldt u aan bij de leerkracht van uw
kind.
Bedrijfs Hulp Verlening cursus
Vorig schooljaar hadden juf Nicole en juf Sandra al het theoretisch gedeelte van de BHV cursus
behaald. In september hebben zij nu ook het praktische deel afgerond. Beide juffen zijn geslaagd.
Wij feliciteren juf Nicole en juf Sandra met het behalen van hun BHV diploma.
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Juf Canan
Hierbij willen we u weer een update geven over juf Canan. Zij is nog steeds in Turkije. Zij is afgelopen
maandag opnieuw geopereerd aan haar hoofd. Ze ligt op dit moment op de intensive care. Als het
beter met haar gaat wordt ze overgebracht naar een revalidatiecentrum. Het is nog niet duidelijk
wanneer ze naar Nederland terug keert.
Wij vonden het heel fijn, dat er zoveel kaarten en tekeningen in de doos gestopt zijn. Wij hebben de
eerste lading kaarten en tekeningen overgedragen aan haar familie om alles bij juf Canan te laten
bezorgen. De doos staat in de hal op de balie, dus er kunnen nog steeds kaarten, briefjes en
tekeningen gemaakt worden voor juf Canan.
Nieuwe leerling
Op 19 september is Jeremy Meijer begonnen in groep 1A.
Welkom! We wensen Jeremy een fijne tijd toe op De Groene Palm.

Herfstvakantie
In oktober is het ook tijd voor de herfstvakantie. Dit jaar is het herfstvakantie van zaterdag 14 t/m
zondag 22 oktober. De vrijdagmiddag voor de vakantie is al een vrije middag. Dus eigenlijk begint de
herfstvakantie op vrijdag 13 oktober om 12.00 uur.
Mini Finals
Op donderdag 12 oktober doen de groepen 5 t/m 8 mee aan de mini finals op het veld van DRL. In de
morgen gaan de leerlingen van de groepen 5 en 6 meedoen met allerlei sporten en in de middag zijn
de groepen 7 en 8 aan de beurt. Uiteraard zijn ouders welkom om te komen kijken. Wij wensen de
kinderen veel sport plezier.
Nominatie leerkracht van het jaar
In de vorige informatiebrief is melding gemaakt, dat juf Yvonne genomineerd was om leerkracht van
het jaar van Rotterdam te worden. Er kon op haar gestemd worden. Helaas heeft zij niet voldoende
stemmen gekregen om bij de top drie te eindigen en door te gaan naar de volgende ronde. Dat
vinden we jammer. We willen iedereen bedanken, die een stem op haar heeft uitgebracht.
Betalingen
Alle kinderen hebben in september een brief mee gekregen over de betaling van de ouderbijdrage
en het schoolreisje. Het is mogelijk om deze bedragen te verdelen over het jaar door per maand een
bedrag te betalen, zodat u aan het einde van het jaar niet ineens het volledige bedrag hoeft te
voldoen. Betalingen kunt u doen per internet bankieren op rekeningnummer:
NL44RABO0143880527 t.n.v. Stichting BOOR / De Groene Palm. Indien u via internet betaalt, wilt u
dan de naam van uw kind en de groep vermelden bij de betaling. Uiteraard kunt u ook contant
betalen bij de directie. U krijgt dan een kwitantie als betalingsbewijs.
Met vriendelijke groeten,
Gerda van Buren

