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Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
 
In deze nieuwsbrief leest u o.a. belangrijk nieuws  over de verhuizing, personeelsnieuws, onze ouderapp, de 
ouderbijdrage en de rapportgesprekken.  
 

Verhuizing naar Sandelingplein…  
Nog kort de planning op een rijtje: 

 Op 18 en 19 november gaan we verhuizen! De leerlingen krijgen voor deze 2 dagen werk 
mee voor thuisonderwijs en zullen online contactmomenten hebben met de leerkracht. 
Nadere informatie over hoe we dat precies gaan organiseren krijgt u nog van de eigen juf of 
meester van uw kind. Houd goed onze app in de gaten. 

 Op 22 en 23 november is de school dicht en hebben de kinderen vrij, omdat we alle 
verhuisdozen uit moeten pakken en de hele school moeten inrichten.  

 Op 24 november hopen we weer open te kunnen en de 1e lesdag te hebben aan het 
Sandelingplein.  
Zoals u ziet, hebben we genoeg verhuisdozen en kan het inpakken beginnen… 

 
 
Personeelsnieuws  
Afscheid: juf Belinda, onze administratieve kracht, heeft vandaag afscheid van ons 
genomen. Uiteraard hebben we haar in de bloemetjes gezet. We wensen haar veel 
succes in haar nieuwe baan!  
 

 
Even nader voorstellen… 

 
Mijn naam is Suzan Ouwerkerk en ik kom sinds oktober iedere dag vanuit Dordrecht 
naar de Pniëlschool. Ik ben dit jaar gestart als adjunct-directeur, nadat ik in het 
afgelopen schooljaar mijn opleiding tot schoolleider heb afgerond. Daarvoor heb ik 
ruim 16 jaar vanuit verschillende functies ervaring opgedaan in het onderwijs. Maar 
wat doet een adjunct-directeur nou eigenlijk? Ik ondersteun de directeur met veel 
verschillende werkzaamheden. Zo help ik bijvoorbeeld bij de intake gesprekken, voer 
ik groepsbezoeken uit, coach ik de stagiaires en houd ik me bezig met de financiën. Al 
met al leuke en afwisselende taken. 

In de tijd dat ik niet op school ben, heb ik ook activiteiten die me bezig houden. Zo 
houd ik erg van fietsen en wandelen in mooie natuurgebieden. Daarnaast vind ik het 
ook erg leuk om mijn huis te verbouwen, lekker met vrienden op pad te gaan en 
nieuwe reisbestemmingen uit te zoeken en dan ook te boeken natuurlijk. 

De eerste paar weken waren al heel erg leuk en ik hoop dat we met elkaar nog veel 
mooie momenten mogen gaan beleven! 
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Wintertijd…. 
Niet vergeten! In de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 oktober wordt de klok 
achteruitgezet om 3:00 in de nacht naar 2:00 uur! We mogen dus lekker een uurtje 

langer slapen. 😊 
 

Vrijwillige ouderbijdrage…. 
Voor dit schooljaar vragen we geen vrijwillige bijdrage van u. De kosten van schoolreis en schoolkamp zullen dit 
keer door het bestuur van PCBO betaald worden.  

 
Maatregelen COVID… 
Wij wachten nog even af wat de persconferentie van 2 november a.s. ons gaat brengen. Mocht het nodig zijn 
om de huidige maatregelen in school aan te scherpen dan zullen wij u daar uiteraard over informeren.  
 

Belangrijke data november/december…     
18/11 – thuisonderwijs i.v.m. verhuizing 
19/11 – thuisonderwijs i.v.m. verhuizing 
22/11 – leerlingen vrij  
23/11 – leerlingen vrij, oudergesprekken verzet naar 9/12!  
24/11 – school open op Sandelingplein  
03/12 – Sintviering, kinderen om 12.00 uur vrij 
09/12 – oudermiddag/-avond  
23/12 – kerstviering  
24/12 – kinderen om 12.00 uur vrij  
 

Ouderapp… 
 Toestemmingsformulier AVG: 
In de ouderapp is er een functie toegevoegd om een AVG-formulier in te vullen. Er zijn sommige ouders die dat 
al hebben gezien en het al uit zichzelf hebben ingevuld. De vraag is aan alle ouders om dit in de komende tijd in 
te vullen. Het is een toestemmingsverklaring waarin we uw toestemming vragen voor het plaatsen van foto’s 
van uw kind in o.a. onze app of op onze website. Alvast hartelijk dank!  

 Ziekmeldingen: Let op bij de ziekmeldingen is er een kleine wijziging in de app. U moet bij een ziekmelding 
eerst de groep van uw kind aanklikken, voordat u de overige gegevens gaat invullen. Zo komt de ziekmelding 
niet alleen bij de administratie terecht maar ook bij de leerkracht van uw kind.  
 

Squid game… 
https://www.ad.nl/binnenland/squid-game-massaal-nagespeeld-op-de-basisschool-
ouders-realiseren-zich-niet-wat-de-impact-is~a401b167/ 
Wij merken dat er steeds meer kinderen het Squid spel willen spelen. Dit is n.a.v. een serie. In het AD heeft er 
ook een stuk over gestaan. Ons advies is om uw kind hier niet naar te laten kijken. Wij vragen u hier met uw 
kind over te praten als dit bij uw kind leeft. Op school mag dit spel niet gespeeld worden, wij vinden dit een 
heel gewelddadig karakter hebben en niet passend bij onze Vreedzame School.  
De kinderen zien ook vaak stukjes op TikTok, dus krijgen het mee zonder dat ze de serie kijken, wellicht bent u 
als ouders hier niet altijd van op de hoogte. 
 
Een fijn weekend gewenst! 
 
Met  vriendelijke groet,  
mede namens het team,  
 

Ingard Lachman 
Directeur Pniëlschool    
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