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Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
 

In deze nieuwsbrief nog wat foto’s van de feestelijke opening en u leest wat er allemaal nog in de planning 
staat voor de laatste weken voor de zomervakantie. Veel leesplezier!  
 

Terugblik feestelijke opening op 22 april… 
Wat was het een fantastisch feest!!!! We kijken terug op een mooie opening van ons prachtige gebouw. Heel 
leuk dat er zoveel ouders bij waren. Hieronder nog wat foto’s om een indruk te krijgen als u er niet bij hebt 
kunnen zijn.. 

http://www.pnielschool.nl/
http://www.pcbo.nl/


 
Samen  het lint doorknippen met 2 peuters,  een leerling uit groep 8 en onze stand-in burgemeester Paul.  

 

 

 
De architecten, de aannemer en de uitvoerder… 



 
Mmmmm, poffertjes voor alle kinderen…. 

 
 
Schoolfotograaf 7 en 8 juni…  
 
De schoolfotograaf is geboekt en komt op dinsdag 7 en woensdag 8 juni langs. 
Het lukt niet om alle 300 kinderen op één dag op de foto te krijgen. Vandaar 
dat de fotograaf anderhalve dag komt. U hoort nog welke groep op welke dag 
op de foto wordt gezet. Het is niet verplicht om de foto’s te kopen.  
 

 
 
Personeelsnieuws…  

- Juf Tamara gaat trouwen op 16 mei a.s. en zal daarom volgende week afwezig zijn. Wij wensen haar 
en haar man Daniel heel veel geluk en een mooie toekomst samen!  

- Het gaat de goede kant op met de gezondheid van Juf Joyce. Er was even een kleine terugval, maar zij 
is nu weer halve dagen aan het werk. Juf Ilse en juf Joyce staan dus nu weer samen voor de  groep.  

 
 

Belangrijke data mei/ juni… 
12/05 schakelklassen gaan naar de kinderboerderij De Enk 
23/05     groep 8 op kamp 
26/05 Hemelvaartsvakantie tot en met 29 mei 
 
06/06  2e Pinksterdag 
07/06 schoolfotograaf 
08/06 schoolfotograaf  
13/06 studiedag – kinderen vrij (Deze 2 dagen waren eerder in het jaar gepland maar zijn toen verzet) 
14/06 studiedag – kinderen vrij 
17/06 studiedag – kinderen vrij (deze dag stond al gepland, de kinderen hebben deze week dus 2 dagen les) 
20/06  week rapportgesprekken (onder voorbehoud) 
28/06 Bezoek van de inspectie van onderwijs 
30/06 afscheidsmusical groep 8 (deze datum is onder voorbehoud) 
 
 
 
 



Kinderzwerfboekstation… 
Het zwerfboekstation is er weer! Je kunt het vinden in de gang op de begane grond 
naast het kantoortje van de conciërge.  
Zwerfboeken zijn van alle kinderen! Je neemt het boek mee naar huis en als je 
het uit hebt, laat je het weer verder zwerven. Je vindt ze op school, in de 
wachtkamer, op de kinderboerderij, in de trein, of… 

Je herkent zwerfboeken aan de sticker op de kaft. Op die sticker staat: Neem me mee!  
Je mag het gratis mee naar huis nemen en lezen. Als je het uit hebt, laat het dan weer zwerven. Dan kan een 
ander kind het ook lezen. Op de binnenkant van de kaft zit ook een sticker. Op deze sticker staat vaak een 
zwerfcode… Met die code kun je de zwerftocht van het boek volgen. Steeds als deze code ingevuld wordt op 
deze website, krijg je een mailtje en weet je waar het boek is. Wist je dat sommige boeken zijn gaan zwerven in 
Utrecht en nu al in Leeuwarden zijn? 

 
 
Wat vliegt de tijd, we hebben nog maar 8 schoolweken voor de boeg dit schooljaar. We gaan in deze laatste 
weken nog hard aan de slag met alle kinderen. Zo wordt er in de komende weken weer getoetst, wordt voor 
alle  leerlingen de ontwikkeling weer goed in kaart gebracht, worden de rapporten geschreven, gaan we nog 
op kamp en schoolreis en komt de schoolfotograaf nog langs, en starten ze in de onderbouw met een nieuw 
thema….  
Kortom nog hele volle maar wel leuke weken, voordat we het schooljaar met elkaar afsluiten!  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Mede namens het team,  
 
Ingard Lachman 
Directeur Pniëlschool  
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het nieuwe thema van de onderbouw, waar ze de komende weken over gaan werken, is KAMPEREN…. 


