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Rotterdam, 29 november 2018

Informatiebrief 4

December
Volgende week begint alweer de maand december. Vastgeniet aan deze informatiebrief
vindt u het kalenderblad van de maand december. Hierop kunt u zien welke activiteiten er
plaats vinden in de maand december. 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 januari krijgt u weer een nieuw
kalenderblad.

Basketbaltoernooi
Op woensdag 7 november deden 2 teams mee aan het
basketbaltoernooi. Er was een meisjesteam en een
jongensteam. De meisjes hebben 5 wedstrijden
gespeeld, daarvan werd een wedstrijd gewonnen, 2
wedstrijden werden gelijk gespeeld en 2 wedstrijden
werden verloren. De jongens speelden 4 wedstrijden,
waarvan zij er 2 verloren. Zij wonnen een wedstrijd en
speelden een wedstrijd gelijk. Beide teams eindigden
op de vierde plaats. Wat heel belangrijk was, dat beide
teams heel sportief hebben gespeeld. Top gedaan!
Zwemtoernooi
Op woensdag 14 november gingen Chaima en Jahfaira
naar zwembad IJsselmonde om daar deel te nemen
aan het zwemtoernooi. Zij zwommen 25m schoolslag,
25m rugslag en 25m borstcrawl. Helaas vielen zij niet in
de prijzen, maar beide kinderen hebben wel erg hun
best gedaan. Supergoed gedaan.
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Zwemdiploma
Op 19 november was er weer diploma zwemmen tijdens de zwemles van groep 6. Jerminyo
Bel heeft daarbij zijn zwemvaardigheid 2 diploma behaald. Van harte gefeliciteerd.

Nieuwe leerlingen
Op 12 november zijn er 3 nieuwe leerlingen begonnen op onze
school.
Ensar Inco en Maurella Solognier zijn begonnen in groep 1A.
Kende Morvay is begonnen in groep 4.
Welkom! We wensen Ensar, Maurella en Kende een fijne tijd
toe op De Groene Palm.

Engelse les
Onze Engelse leerkracht, juf Jennifer heeft aangekondigd dat zij gaat stoppen met lesgeven
op onze school. Op donderdag 29 november werkt zij voor het laatst op De Groene Palm.
Hierbij willen wij haar bedanken voor haar inzet en we wensen haar een goede toekomst.
Ondertussen zijn we druk bezig om de ontstane vacature in te vullen. Het kost tijd om een
goede opvolger te vinden. Dat betekent, dat in december de Engelse lessen komen te
vervallen. We hopen dat we na de kerstvakantie kunnen starten met een nieuwe leerkracht.
Betalingen
Alle kinderen hebben in september een brief mee gekregen over de betaling van de
ouderbijdrage en het schoolreisje. Ondertussen hebben al aardig wat ouders het schoolgeld
betaald. 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

