Bezoekadres:
Palmentuin 10
3078 KJ Rotterdam
Tel:
E-mail:
Web:

Postadres:
Postbus 9301
3007 AH Rotterdam

010 482 08 67
info@degroenepalm.nl
www.degroenepalm.nl

Rotterdam, 20 februari 2020

Informatiebrief 7

Maart
Na de voorjaarsvakantie is het alweer maart, daarom vindt u in deze email de informatiebrief en
het kalenderblad van de maand maart. Op het kalenderblad kunt u zien welke activiteiten er
plaats vinden in de maand maart. 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 april krijgt u weer een nieuw kalenderblad.
Vrijdagmiddag vrij
Voorafgaand aan de voorjaarsvakantie is op aanstaande vrijdag de middag vrij. Dus eigenlijk
begint de de voorjaarsvakantie op vrijdag 21 februari om 12.00 uur.
Voorjaarsvakantie
Volgende week is het voorjaarsvakantie. Deze vakantie duurt van vrijdagmiddag 21 februari t/m
maandag 2 maart. Wij verwachten alle kinderen op dinsdag 3 maart weer op school. Wij wensen
iedereen een prettige vakantie.

Studiedag
Op maandag 2 maart hebben de leerkrachten van De Groene
Palm een studiedag.
Alle leerlingen zijn dan vrij. Aangezien deze dag aansluit op de
voorjaarsvakantie hebben de leerlingen een dag extra
vakantie.
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Juf Johanna is bevallen
Op 2 februari is juf Johanna bevallen van een dochter. Zij heet
Luna. Met moeder en kind gaat het goed. Wij feliciteren juf
Johanna en haar gezin met de geboorte van hun dochter en zusje.
We wensen hen veel geluk en gezondheid.
Na de voorjaarsvakantie zal juf Johanna een keertje langs komen
om de nieuwe wereldburger te laten zien. Pas na de meivakantie
eindigt het bevallingsverlof van juf Johanna en gaat zij weer aan
het werk. Voorlopig kan ze samen met haar man en zonen
genieten van Luna.

Zwemdiploma’s
Op maandag 17 februari was het diplomazwemmen. Een
aantal kinderen uit groep 6 mochten laten zien of zij
voldoende hadden geoefend om dat felbegeerde
zwemdiploma te halen. Onder het toeziend oog van
ouders en andere belangstellenden lukte het 4 leerlingen
om hun diploma te halen.
Shleer en Diony behaalden hun A diploma.
Rayne en Sena behaalden hun B diploma.
Wij feliciteren alle leerlingen met het behalen van hun
zwemdiploma. Goed gedaan!

Leerling Tevredenheidspeiling
Ieder jaar zijn wij verplicht om de leerling tevredenheidspeiling uit te voeren. In februari hebben
de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 digitaal een vragenlijst ingevuld. In maart verwachten we de
resultaten van deze tevredenheidspeiling. Uiteraard zullen wij de uitkomsten met u delen.
Ouder Tevredenheidspeiling
Om het jaar moeten wij ook een ouder tevredenheidspeiling uitvoeren. Wij hebben op 27 januari u
hierover bericht gestuurd. Helaas hebben nog niet veel ouders de tevredenheidspeiling
ingestuurd. Daarom is de deadline gesteld op 5 maart 2020, zodat u nog in de gelegenheid
gesteld wordt om de peiling alsnog in te vullen. Om de peiling in te vullen, gaat u naar de
volgende website: www.devragenlijst.nl/kvpo.
Het wachtwoord is: EGEH39
Wij danken u alvast voor het invullen van de vragenlijst.

Bezoekadres:
Palmentuin 10
3078 KJ Rotterdam
Tel:
E-mail:
Web:

Postadres:
Postbus 9301
3007 AH Rotterdam

010 482 08 67
info@degroenepalm.nl
www.degroenepalm.nl

Nieuwe leerlingen
Op 10 februari is Sharmony Dijkgraaf begonnen in groep 5.
Op 10 februari is Jaihrell Dijkgraaf begonnen in groep 4.
Op 18 februari is Rashaan Abdoel begonnen in groep 4.
Welkom! We wensen Sharmony, Jaihrell en Rashaan een fijne
tijd toe op De Groene Palm.

Rapportenweek
In de week van 23 t/m 27 maart is het weer rapportweek. In deze week vinden de
rapportgesprekken plaats. Op dinsdag 24 maart is het rapportavond. U krijgt nog een brief via de
leerkracht van uw kind met daarop de gesprekstijden.
Zomertijd
In de nacht van zaterdag 28 maart op zondag 29 maart gaat de zomertijd weer in. Dat betekent,
dat ’s nachts om 2 uur de klok een uur vooruit gezet wordt. Dat betekent een uurtje minder
slapen. Houdt u hier rekening mee, zodat uw kind maandag 30 maart op tijd op school is.
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.
Ouder adviesgroep Kindcentrum
Om mee te kunnen praten over de inrichting, beleid en visie van het Kindcentrum wordt er een
ouder adviesgroep ingesteld. Wij zijn op zoek naar ouders die graag mee willen praten over het
nieuw te vormen Kindcentrum. Indien u het interessant vindt om hier aan deel te nemen, kunt u
zich aanmelden bij de directie van de Groene Palm (Gerda van Buren).
Met vriendelijke groeten,
Gerda van Buren.

