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WE ZIJN VERHUISD!!!!   
 

Het inpakken en verhuizen is achter de rug…  
Nadat we met het  team alles hadden ingepakt, hebben de verhuizers 3 dagen lang vanaf  
7.00 uur’s ochtends alles verhuisd naar het Sandelingplein. Wat een klus was dat!  
We zijn blij te kunnen melden dat alles goed verlopen is. Op deze dagen heeft het team 
online lesgegeven, zodat de lessen zoveel mogelijk  door konden gaan. Bij de meeste 
leerlingen is dit gelukkig ook goed gegaan. Helaas ging het bij een enkele leerling soms mis  
met de verbinding via TEAMS.  

 
 
Het uitpakken en inrichten op 22 en 23 november… 
Op 22 en 23 november gaan we hard aan de slag om al die honderden verhuisdozen uit te pakken en alles in te 
richten, zodat we woensdag weer open kunnen en alle leerlingen kunnen ontvangen.  
 

Nog niet alle werkzaamheden afgerond… 
De aannemer  heeft ontzettend zijn best gedaan om alles op tijd af te krijgen. Voor een groot gedeelte is  dat 
ook gelukt! Toch moeten er de komende weken nog een aantal werkzaamheden afgerond worden. Zo worden 
er de komende week bijvoorbeeld nog zonneschermen opgehangen bij een aantal lokalen. Werkt de telefonie 
nog niet hoe we het graag willen, maar zijn wel goed bereikbaar via de mail. En moet er hier en daar nog wat 
geschilderd of opgehangen worden. Aan de voorkant van de school, komt er ook nog een speelplein. De 
gemeente Rotterdam gaat hier waarschijnlijk in januari ’22 mee beginnen. We hebben ervoor gekozen om toch 
te verhuizen en dit voor lief te nemen. We zitten nu in een prachtig gebouw dat  alleen nog maar mooier wordt 
als alles af is! Al een kleine preview….zodat u kunt zien hoe mooi het is geworden! 
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Openingsfeest 2x… 
 Het officiële openingsfeest gaan we organiseren  als echt alles af is. Dan zullen we ook de architect, het 

bestuur, de wethouder en u als ouders uitnodigen om het samen met ons en de leerlingen te vieren. We 
denken dat dit ergens rond de voorjaarsvakantie zal zijn, afhankelijk van de mogelijkheden rond de 
coronamaatregelen.  

 Toch gaan we alvast een klein feestje vieren a.s.  woensdag, 24 november, als  de  leerlingen voor het eerst 
les krijgen in ons nieuwe pand. Bij binnenkomst krijgen alle leerlingen een symbolische sleutel om de school 
te openen en zullen we in  alle  klassen  proosten op onze  nieuwe school!  

 Helaas mag u als ouder nog niet naar binnen, gezien de coronamaatregelen. We begrijpen best dat u ook 
graag het gebouw zou willen  bekijken. We  zullen daarom veel foto’s met u delen via onze schoolapp. Op 9 
december a.s.  mag u bij de rapportgesprekken wel in kleine groepjes op afspraak de school in. Nogmaals 
tenzij de maatregelen niet aangescherpt worden. We houden u op de hoogte.  

 

Fietsenrek….. 
Er komen in de toekomst aan de zijkant van de school (Strevelsweg) fietsenrekken, die  door de  gemeente 
Rotterdam worden geplaatst. Deze rekken zijn  er nu nog niet. Als  nood wordt er daarom nu aan de voorkant 
van de school een fietsenrek geplaatst. Er is helaas geen ruimte op ons schoolplein om fietsen te  stallen. We 
willen u daarom vragen om als  het even kan, uw kind niet met de fiets naar school te  laten komen. Als het  
echt niet anders kan, moet u ervoor zorgen  dat de fiets op slot kan worden gezet. Let op, er is  geen toezicht 
op de fietsen. Mocht er dus iets kapot gaan of de  fiets  gestolen worden,  dan is dat  voor uw eigen risico (of  
verzekering). School is  hier niet voor aansprakelijk.  
 
Tot woensdag allemaal! 
 
Met  vriendelijke groet,  
mede namens het team,  
 

Ingard Lachman 
Directeur Pniëlschool    
 
  


