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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.
Nieuwe leerlingen
In oktober zijn er zes nieuwe leerlingen begonnen op De
Groene Palm.
Op 9 oktober is Bobbie Hagestein begonnen in groep 1A.
Op 9 oktober is Rayengely Dolorita begonnen in groep 1B.
Op 23 oktober is Aisha Krol begonnen in groep 5.
Op 24 oktober is Dariel Amporo begonnen in groep 2A.
Op 24 oktober is Adriel Tjin-A-Kwie begonnen in groep 1B.
Op 30 oktober is Jayden Davelaar begonnen in groep 2A.
Welkom! We wensen Bobbie, Rayengely, Aisha, Dariel, Adriel
en Jayden een fijne tijd toe op De Groene Palm.
Nationale Schoolontbijt
Op donderdag 9 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 dekinderen op deze dag thuis niet hoeven te ontbijten.
Dat doen we gezellig met elkaar op school. Het thema van dit jaar is: Gezond ontbijten is geen
kunst. Met dit ontbijt steunen we ook een goed doel. Dat is dit jaar het Jeugd Cultuur Fonds.
Alvast voor donderdag 9 november, eet smakelijk!
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Te laat komen
Nu het ’s morgens weer donker begint te worden, merken we ook dat het te laat komen van
kinderen weer toe neemt. We willen graag dat alle kinderen op tijd op school zijn, zodat we geen
verlies van lestijd hebben. Nog even de afspraken op een rij. Om 10 voor half 9 gaat de 1ste bel. De
deuren gaan dan open en de kinderen kunnen naar binnen. Om half 9 gaat de 2de bel. Dan
verwachten we dat alle kinderen in hun lokaal zijn en dat de lessen kunnen beginnen. Vaak te laat
komen is verzuim en dat moeten we melden bij leerplicht. Wilt u er op toezien, dat uw kind op tijd
op school is.

Studiedag
Op vrijdag 11 november hebben de leerkrachten van De Groene
Palm een studiedag. Dat beteken dat alle kinderen op deze dag
vrij zijn. In dit geval betekent dat een extra lang weekend.

EU-Schoolfruit
Dit schooljaar hebben we 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 13 november wordt
het eerste pakket afgeleverd en dit loopt door tot in de week van
16 april. Alvast eet smakelijk!

Inval hulpouder gezocht voor het E-centrum
De groepen 3 t/m 8 hebben in de week een aantal keer computertijd in het E-centrum. De groepen
3 t/m 5 doen dit onder begeleiding. Soms gebeurt het dat er geen begeleiding is. Wij zijn dringend
op zoek naar ouders die op invalbasis willen helpen bij de begeleiding in het E-centrum. Dit gaat
over verschillende momenten in de week. Mocht u interesse hebben om hierbij te helpen, dan kunt u
zich opgeven bij juf Gerda. Ook als u maar op een bepaalde dag aanwezig kan zijn, kunnen we uw
hulp goed gebruiken.
Betaling van de ouderbijdrage en schoolreisje
Fijn, dat veel ouders de ouderbijdrage en het schoolreisje al hebben betaald. Heeft u de
ouderbijdrage en het schoolreisje nog niet betaald, dan kunt u het geld storten 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. Tevens is
het mogelijk om de betaling te spreiden over het jaar.
Met vriendelijke groeten,
Gerda van Buren

