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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
De herfstvakantie is weer voorbij en we hopen dat de kinderen weer lekker uitgerust zijn om deze weken vol 
enthousiasme aan het werk te gaan in de groep. Er komt weer een gezellige periode aan met leuke feestdagen. 
In deze nieuwsbrief blikken we terug op een aantal activiteiten van voor de vakantie, maar we hebben ook weer 
veel om te vertellen over de komende weken.  
 

Afsluiting Kinderboekenweek  
We kijken terug op een gezellige afsluiting van de 
Kinderboekenweek. Het thema Gi-ga-groen was door alle 
groepen aangepakt om veel te lezen, maar ook zeker om er een 
leuke verwerking bij te maken. De groepen hebben allemaal iets 
tentoongesteld waar veel ouders naar zijn komen kijken. 
Superleuk om weer zoveel ouders in de school te zien. 
 
 

Thema De Vreedzame School 
In de komende periode wordt er in de groepen gewerkt aan het thema ‘We hebben oor voor elkaar’. In dit thema 
wordt er geleerd over luisteren naar elkaar, vertellen, lichaamstaal, vragen stellen, besluiten nemen en nadenken 
over wat je ergens van vindt. 
De directie is samen met de kinderen uit groep 6, 7 en 8 een leerlingenraad aan het opzetten. De kinderen zijn 
uitgenodigd om een brief te schrijven waarom zij hierin zouden willen zitten en uit deze brieven wordt een keuze 
gemaakt van 2 kinderen per leerjaar. De leerlingenraad komt 1 keer per maand bij elkaar om met elkaar 
onderwerpen te bespreken waarbij we de inbreng van de leerlingen belangrijk vinden.  
 

Thema onderbouw 
Deze week is het nieuwe thema ‘Wij maken een voorstelling in het theater’ in groep 
0 t/m 2 begonnen. De kinderen zijn al druk in de weer met verkleedkleren en de 
eerste voorstellingen zijn al bedacht door hen. Er wordt in de groepen van alles 
ontdekt over hoe het er aan toe gaat in het theater. Misschien bent u thuis al 
getrakteerd op een toneelstuk en mocht u publiek zijn of komt de visagist bij u 
langs, zodat u ook opgemaakt het toneel op kunt.  
 

Scholenmarkt groep 8 op 3 november 
Donderdag 3 november is er in Rotterdam een scholenmarkt het middelbaar onderwijs. Groep 8 gaat daar onder 
schooltijd een bezoek brengen. Maar u als ouder hebt ook de mogelijkheid om daar naar toe te gaan. Tussen 
14:30 -15:30 uur bent u welkom in Islemunda, Podium IJsselmonde.  
 

Bezoek inspectie op 24 november 
Op 24 november bezoekt de onderwijs inspectie de school. Zij komen de kwaliteit van ons onderwijs bekijken. 
Afgelopen jaar hebben we bij dit bezoek al laten zien dat we veel verbeteringen hadden doorgevoerd. Zij hadden 
toen nog 1 aandachtspunt, waar ze in dit bezoek voornamelijk voor komen kijken. 



Nationaal Schoolontbijt op 9 november 
In de ontbijtweek van het Nationaal Schoolontbijt schuiven kinderen in heel Nederland samen aan 
tafel voor een gezond ontbijt en een leuke les over de beste start van de dag. Zo leren kinderen 
op een feestelijke manier hoe belangrijk het is om elke dag gezond te ontbijten.  
Op woensdag 9 november is bij ons op school het ontbijt.  
 
 

Inschrijven rapportgesprekken vanaf 7 november 
Voor de rapportgesprekken op 17 november kan er vanaf komende week weer worden ingeschreven via de 
schoolapp. Daar klikt u op ‘Schoolgesprek’ waarna u moet inloggen. Dit doet u met de voornaam van uw kind en 
de geboortedatum. Vanaf maandag 7 november 8:30 uur kunnen ouders met 3 of meer kinderen inschrijven. En 
vanaf dinsdag 8 november 8:30 uur kunnen alle andere ouders ook inschrijven. De inschrijving sluit vrijdag 11 
november om 15:00 uur. 
Na afloop van het gesprek krijgt uw kind het rapport mee naar huis. 
 

Vriendentraining van start 
Onze schoolmaatschappelijk medewerker start komende week voor de groep 3 t/m 8 de vriendentraining. Deze 
training is ontwikkeld om kinderen positiever te laten denken en daardoor minder te piekeren. Het versterkt de 
emotionele veerkracht, stimuleert het zelfvertrouwen, helpt een growth mindset (ik kan het nog niet, maar ga het 
leren) te ontwikkelen en bouwt probleemoplossende vaardigheden op. 
 

Sint 12 november in het land 
Over ongeveer een week komt Sint weer ons land in varen. Over alles wat daarmee te maken 
heeft ontvangt u een aparte brief in de komende week.  
 

Oudercommissie weer opstarten 
In de komende periode willen we onze oudercommissie weer nieuw leven inblazen. Deze zal een andere vorm 
krijgen dan u misschien gewend was.  
De oudercommissie is er om de hand- en spandiensten te organiseren bij bijvoorbeeld de feestdagen en 
activiteiten in en om de school. 
Hoe het allemaal vorm gaat krijgen zal in de komende periode duidelijk worden, maar denkt u er vast over na of u 
het misschien leuk vindt om hier aan mee te helpen? 
Mocht u zich willen aanmelden dan kunt u dit via directie@pnielschool.nl laten weten. 
 

Personeelsnieuws 

• Juf Anouk is vrijdag 7 oktober getrouwd met Joost. We 
wensen hen een mooi leven samen! 

• Deze week heeft meester Fred zijn eindgesprek op de 
PABO gevoerd opleiding aan de PABO succesvol afgerond. 
We wensen hem heel veel plezier in zijn werk in het 
onderwijs!  

 
 
 

 
Belangrijke data november / december 
3 november Scholenmarkt groep 8 
4 november JINC groep 8 (beroepen stage) 
7 november Start vriendentraining groep 6/7/8 
8 november Start vriendentraining groep 3/4/5 
9 november Nationaal schoolontbijt  
15 november Studiedag; kinderen vrij  
17 november Schoen zetten 

Rapportgesprekken  
24 november Bezoek inspectie  

mailto:directie@pnielschool.nl


Vooruitblik 
5 december Sintviering; kinderen om 12:30 uur uit 
22 december Kerstviering; 18:00-19:30 uur 
23 december Kinderen om 12:00 uit 

 

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


