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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Na een week vakantie zijn we weer vol nieuwe energie gestart. Voor de vakantie hebben we een druk bezochte 
afsluiting van ons thema ‘Ik ben een kunstenaar!’ gehad. Verderop leest u daar meer over. 
Op de studiedag voor de vakantie hebben wij als team gekeken naar de resultaten van de afgelopen 
toetsperiode. Met deze resultaten maken we plannen hoe we het onderwijs de komende periode zo goed 
mogelijk vormgeven om iedere leerling weer verder te laten groeien. De resultaten van uw zoon/dochter zullen 
terugkomen in het vervolggesprek die eind van deze maand gepland staan. 
Afgelopen studiedag hebben we als team vervolgtrainingen gehad in de aanpak van De Vreedzame School en de 
nieuwe rekenmethode Wereld in getallen waar we dit schooljaar mee zijn gestart. We hebben weer nieuwe 
input om deze 2 methodes te gebruiken om het onderwijs op de Pniëlschool goed vorm te geven. 
 
 

Afsluiting thema ‘Ik ben een kunstenaar!’… 
Donderdag 23 februari was de Pniëlschool omgetoverd tot museum. Alle groepen hebben een aantal weken 
gewerkt over wat kunst is en hoe ze er naar kunnen kijken. Bij groep 0/1/2 heeft ook de voorzitter van het 
college van bestuur van PCBO een rondleiding gekregen in het museum.  
Aan de hand van een speurtocht met vragen werden de groepstentoonstellingen bezocht. Hier waren allerlei 
verschillende kunstwerken te bewonderen. Sommige kunstenaars hadden een duidelijke inspiratie gevonden in 
bekende kunstenaars zoals Van Gogh, Kandinsky of Mondriaan. Bij andere kunstenaars was al duidelijk een eigen 
hand te zien in de kunstwerken. We kijken met heel veel plezier terug op het werken aan een schoolbreed 
thema. 
In de schoolapp van de groep zijn er al diverse foto’s gedeeld. Aan het eind van de nieuwsbrief volgen er nog 
meerdere foto’s. 
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Flessenactie aardbeving Syrië en Turkije… 
Na de verschrikkelijke beelden die er voorbij kwamen over de aardbeving die heeft 
plaatsgevonden in Syrië en Turkije is er op school een flessenactie opgestart. Tassen vol 
met grote en kleine flessen werden er meegenomen naar school. Ook hebben sommige 
kinderen hun eigen spaarpot omgekeerd. Super trots op alle kinderen die zo hard hebben 
geholpen om heel veel flessen bij elkaar te verzamelen. Juf Vera en meester Shane 
hebben al deze flessen ingeleverd.  
Alles bij elkaar hebben we het super mooie bedrag van €336,70 opgehaald. Dit bedrag zal 
worden overgemaakt naar giro 555.  
 

 

Regionale voorleeswedstrijd… 
In november is er op de Pniëlschool een voorleeswedstrijd gehouden. Onze 
schoolwinnaar Valencia uit groep 8 is met haar verhaal uit ‘Achtste groepers 
huilen niet’ naar de regionale wedstrijd doorgegaan en ze heeft deze in de 
week voor de vakantie ook gewonnen. Wat onwijs goed van haar! 
Nu mag ze komende week naar de provinciale voorleeswedstrijd. We wensen 
haar veel succes! 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De Vreedzame School… 
In de maanden maart en april is het nieuwe blok van DVS aan de beurt. Het thema 
hiervan is ‘We dragen allemaal een steentje bij’.  
We willen graag dat de kinderen zich verbonden voelen met de klas en de school.  
Dat kan alleen als we kinderen het gevoel geven dat ze er toe doen. Om dit te 
bereiken, krijgen de kinderen taken en verantwoordelijkheden.  
We nemen de kinderen mee in het democratisch proces door na te denken over 
deze verschillende processen in de groep en school en daar beslissingen over te 
nemen met elkaar. Dit doen we door middel van klassenvergaderingen die 
minimaal 1 keer per 2 weken worden gevoerd. 
Als de kinderen zich betrokken voelen bij de klas en de school, ontstaat een 
positieve sfeer. Ze zijn dan gemotiveerd om deel te nemen aan wat in de klas 
gebeurt.  
Een andere verantwoordelijkheid van kinderen op onze school die we willen vergroten is het werken als 
leerlingmediator. Leerlingmediatoren zijn speciaal opgeleide kinderen uit de bovenbouw. Zij helpen kinderen bij 
het oplossen van conflicten. In de komende weken worden de leerlingmediatoren getraind door onze 
gedragsspecialist, juf Judith. 
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Thema ‘Ik repareer die auto wel!’… 
In groep 0/1/2 is het nieuwe thema gestart. Ze werken de 
komende periode over het sleutelen aan de auto. Dus als u thuis 
ineens een monteur heeft rondlopen, een receptionist van de 
garage of de chauffeur van de takelwagen moet u niet gek 
opkijken. De kinderen duiken samen met de leerkrachten helemaal 
in deze technische wereld. 
Donderdag 9 maart is aan het begin van de ochtend de opening. 
Ouders van groep 0/1/2 zijn van harte welkom.  
 
 

Verkeersactie… 
Vorig schooljaar hebben we samen met de wijkagent, 
handhaving en de gemeente een actie gehad over het 
veilig parkeren rond de school. Deze actie staat 
woensdag 15 maart ook weer op de planning. Zorgt u 
ervoor dat u de auto netjes parkeert zodat onze 
kinderen veilig naar school toe kunnen komen. 
 
   
 
 
 
 

Personeelsnieuws… 
 

• Logopedie: Na de voorjaarsvakantie zou juf Naomi starten als de nieuwe logopediste op school. Helaas 
is het op dit moment nog niet mogelijk om te starten voor haar. Zodra we meer duidelijkheid hebben 
over de startdatum hoort u dit van ons. 

• Juf Ina: Afgelopen weken was juf Ina helaas door ziekte afwezig in Schakelgroep A. Zij zal in de komende 
periode haar werkzaamheden weer langzaam opbouwen. 

• SMW: Donderdag 16 maart is de laatste werkdag van juf Miranda. Zij zal met zwangerschapsverlof gaan 
en deze duurt tot en met de zomervakantie. Juf Miranda heeft, helaas voor de Pniëlschool, aangegeven 
dat zij na haar verlof niet terug zal komen op school. We wensen haar een goede verlofperiode en 
bedanken haar voor haar inzet in de afgelopen periode. 

• Jarig personeel: Juf Alena is 7 maart jarig geweest en 26 maart is juf Joyce (groep 5A) jarig. 

• Juf Zhané: Met ingang van 6 maart is juf Zhané gestart als nieuwe collega. Op maandag en woensdag is 
zij in groep 7 en op donderdag in groep 6. In de volgende nieuwsbrief stelt zij zich verder voor. 

 
 

Belangrijke data maart/april… 
9 maart  - Thema opening groep 0/1/2 ‘Ik repareer die auto wel!’  
15 maart - Verkeersactie 
20 maart - Inschrijven vervolggesprekken 
26 maart - Zomertijd; klok 1 uur vooruit 
27 maart - Week van vervolggesprekken  
6 april  - Paasviering; kinderen 12:00 uur uit 
7 april  - Goede Vrijdag; kinderen vrij 
10 april  - 2de Paasdag; kinderen vrij 
21 april  - Koningsspelen; kinderen 13:00 uit 
24 april  - Vakantie t/m 7 mei 
 
 

Met vriendelijke groet,  
mede namens het team,  
  
Suzan Ouwerkerk (adjunct-directeur Pniëlschool)  
Ingard Lachman (directeur Pniëlschool) 
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Bijlage Kunst 
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