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Rotterdam, 29 januari 2020

Informatiebrief 6

Februari
Volgende week is het alweer februari, daarom krijgt u deze informatiebrief en het kalenderblad
van de maand februari. Hierop kunt u zien welke activiteiten er plaats vinden in de maand
februari. 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 maart krijgt u weer een nieuw kalenderblad.
Staking
Nog even ter herinnering: Op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari wordt er in het hele land
gestaakt. Ook de leerkrachten van De Groene Palm staken en daarom is de school op deze dagen
gesloten. U bent al eerder via een brief op de hoogte gesteld over deze staking.
Juf Canan
Wellicht heeft u gemerkt, dat juf Canan niet meer aanwezig is op school. Na haar lange periode
van ziek zijn, was zij bij ons op school aan het re-integreren. Haar re-integratie is nog niet
beëindigd, maar zij gaat dit traject op een andere school verder volgen. Zij is nu aan het werk op
de Catamaran. Hierbij wensen wij juf Canan succes bij haar verdere herstel en haar
werkzaamheden.
Leerling Tevredenheidspeiling
Ieder jaar moeten wij een Leerling Tevredenheidspeiling houden.
In de periode van 27 januari t/m 15 februari wordt de Leerling Tevredenheidspeiling uitgezet. De
leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 maken de tevredenheidspeiling digitaal op school. In maart
verwachten we de rapportage van deze tevredenheidspeiling binnen te hebben. U wordt daar
over geïnformeerd.
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Ouder Tevredenheidspeiling
Afgelopen maandag heeft u informatie gekregen over de Ouder Tevredenheidspeiling. Iedere
twee jaar zijn wij verplicht om deze peiling te houden. In deze peiling kunt u aangeven waar u als
ouder tevreden of ontevreden over bent. Het is voor ons van groot belang om te weten hoe u over
de school denkt. Uw mening doet er toe. Hierdoor komen we te weten welke zaken we vooral zo
moeten houden, omdat u er tevreden over bent. Echter het is ook van belang om te weten waar
onze verbeterpunten liggen. We hopen, dat u massaal de Ouder Tevredenheidspeiling invult.
Denk niet: ik ben tevreden, dus ik vul de peiling niet in, maar laat zeker horen wanneer u tevreden
bent. Zodra de rapportage binnen is, wordt u hierover geïnformeerd.

Nieuwe leerlingen
In januari zijn vier nieuwe leerlingen begonnen op
De Groene Palm.
Sabrien Mohammoud in groep 1B.
Roleandrick Vrutaal in groep 1B.
Saleh Asad in groep 4.
Raviënne Vrutaal in groep 5.
Welkom! We wensen Sabrien, Roleandrick, Saleh en Raviënne
een fijne tijd toe op De Groene Palm.

Betaling van de ouderbijdrage en schoolreisje
Binnenkort krijgen de ouders die de ouderbijdrage en het schoolreisje nog niet hebben betaald
een overzicht welke bedragen er nog open staan. Gelukkig zijn er al veel ouders die al wel betaald
hebben.
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.

Voorjaarsvakantie
Aan het einde van februari valt ook dit jaar weer de voorjaarsvakantie. De voorjaarsvakantie
begint op vrijdag 21 februari om 12.00 uur en duurt t/m maandag 2 maart.

Met vriendelijke groeten,
Gerda van Buren.

