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Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
 
In deze nieuwsbrief leest u o.a. over een terugblik op de verkeersactie, het feest op 22 april  en over onze 2 
nieuwe collega’s. Veel leesplezier!  
 

Terugblik verkeersactie 17 maart…  

 
We kijken terug op een 
geslaagde verkeersactie op 17 
maart samen met de 
wijkagent, handhaving en de gemeente Rotterdam en onze leerlingen van 
de bovenbouw. Doel is om een zo veilig mogelijke verkeerssituatie rondom 
school te krijgen. Dat betekent dus geen dubbel geparkeerde auto’s, maar 
netjes parkeren in een parkeervak. 
Supertrots op onze leerlingen van 
groep 7 die een dikke duim 
uitdeelde of een waarschuwing als 
dat nodig was!  We zullen deze 
actie nog 1x herhalen. Let op: Na 
deze ludieke gedragsactie zal er 
door de politie en/ of Toezicht en 
Handhaving extra gehandhaafd 
worden.   

 
 

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


 

Paasviering op woensdag, 13 april… 
 

 
 
Op woensdag 13 april staan  we met elkaar stil bij het christelijk feest “Pasen”. Het feest van HOOP en LEVEN  en 
een nieuw begin. Een periode van bezinning, maar ook van vrolijkheid. Het feest waarmee we vieren dat het 
goede het gewonnen heeft van het kwade door de persoon Jezus. Het feest waarin we vieren dat er voor de 
mens weer een mogelijkheid is om de weg terug te vinden naar God. Vandaar dat bij dit feest ook vaak de lente 
wordt betrokken of kuikentjes of lammetjes als teken van nieuw leven. Normaal gesproken vieren  we Pasen met 
een paasontbijt met de kinderen. Dit jaar houden we het feest wat kleiner, omdat we de week daarna al een 
groot feest hebben met de opening. Uiteraard gaan we er een gezellige ochtend van  maken!  

 
 
Openingsfeest op 22 april… 
Op 22 april gaan we gecombineerd met de Koningsspelen ons 
prachtig nieuwe gebouw officieel openen! De uitnodiging is af, 
daarop leest u meer informatie.  
 
U kunt de posters op de ramen zien hangen en ontvangt ook 
nog een uitnodiging via uw kind. We hopen dat u er allemaal 
bij kunt zijn! Het verzoek is wel om u aan te melden via de 
button op onze website. Dit zodat we een beetje een schatting 
kunnen maken op hoeveel mensen we moeten rekenen voor 
de koffie/thee en het lekkers.  
 
De opening is gelijk aan het begin van de morgen op het 
schoolplein van ongeveer 8.30-9.30 uur.  
De leerlingen zijn al druk bezig met het oefenen van het lied en 
het dansje voor de opening. De laatste puntjes op de i worden 
gezet om de school er helemaal tip top uit te laten zien.  
Meld u aan via de website en vier het feest met ons mee!  
 
 
 

  



 

Personeelsnieuws…  
In de vorige nieuwsbrief hebben wij  u al verteld dat we blij zijn een nieuwe 
schoolmaatschappelijk werkster te hebben aangenomen. Zij stelt zich in deze 
nieuwsbrief nader aan u voor…  
 

Mijn naam is Miranda Haverhoek en ik ben vanaf maandag 4 april gestart op de Pniël 
als schoolmaatschappelijk werkster. Na bijna 5 jaar als sociotherapeut binnen de kinder- 
en jeugdpsychiatrie te hebben gewerkt, is het nu tijd voor een nieuwe stap. Ik heb erg 
veel zin om op de Pniël aan de slag te gaan. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, 
donderdag en om de week op woensdag. Hopelijk ontmoet ik jullie snel!  
Vriendelijke groet,  
Juf Miranda 
 

We hebben vorige week afscheid genomen van juf Gwendolyn met een cadeautje en een 
mooie bos bloemen. We wensen haar nogmaals veel succes op de nieuwe werkplek en 
bedanken haar voor de 4 jaar inzet op de Pniëlschool! 
 
In onze schakelklas A komt juf Ruchella Ligeon ons versterken op de donderdag en vrijdag.  
Zij zal zich in de volgende nieuwsbrief nader aan u voorstellen.  

 

Belangrijke data april/ mei 
13-04  Paasviering kinderen 
14-04 Studiedag, kinderen vrijdag 
15-04  Goede Vrijdag, kinderen vrij  
18-04 Tweede Paasdag, kinderen vrij  
22-04  Koningsspelen/ feestelijke opening gebouw 
25-04 Meivakantie tot en met  8 mei 
26-05 Hemelvaartsvakantie tot en met 29 mei 
 
We hopen u bij deze weer voldoende geïnformeerd te hebben!  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Mede namens het team,  
 
Ingard Lachman 
Directeur Pniëlschool  
 

   
Thema ‘de kinderboerderij’ bij de groepen  0-2 . Vol enthousiasme leren ze spelenderwijs door bijvoorbeeld boodschappen te doen in de 
winkel op de boerderij, hokken te bouwen voor de dieren en ze te verzorgen.  


