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Beste ouder(s)/ verzorger(s),
In deze nieuwsbrief leest u o.a. over de schoolfotograaf, de groepsindeling van komend schooljaar, schoolreis
en nog veel meer belangrijk nieuws.
Veel leesplezier!

Schoolfotograaf 7 en 8 juni…
Op dinsdag 7 en woensdag 8 juni komt de schoolfotograaf de kinderen weer op de foto zetten. Er wordt van
iedereen een persoonlijke foto gemaakt, een groepsfoto en daarnaast worden er ook broertjes/zusjes foto’s
gemaakt.
Wanneer de foto’s klaar zijn krijgt uw kind een bestelkaart mee naar huis met een voorbeeld foto en een
persoonlijke code. Hiermee kunt u zelf uw keuze maken om te bestellen. De bestellingen wordt thuisbezorgd.
Wanneer u dit direct de eerst week doet is deze bezorging gratis.
Dinsdag 7 juni
3
4B
5
6
7
8
Schildpadden
Vissen

Woensdag 8 juni
1/2 A
1/2 B
1/2 C
4A
Schakel A
Schakel B
Broertjes/zusjes

Groepsverdeling 2022-2023 bekend…
De groepsverdeling voor komend schooljaar is rond. We zijn blij dat we weer een mooi plaatje hebben kunnen
maken voor alle juffen, meesters en kinderen en alle groepen weer kunnen bezetten ondanks het grote
lerarentekort.
We hebben in totaal 14 groepen: 2x gr. 0, 3x gr. 1-2, 1x gr. 3, 1x gr. 4, 2x gr. 5, 1x gr. 6, 1x gr.7, 1x gr.8 en 2x
schakelklassen. De indeling is als volgt:
Groep 0: juf Caroline, juf Miranda, Groep 4: meester Fred, juf
Groep 8:
juf Carola
Dominique, juf Tamara
meester Andrew
Groep 1/2A:
Groep 5A:
Schakelklas A: juf Dominique, juf
juf Alena, juf Tamara
juf Joyce, juf Anouk
Esmee, juf Ina
Groep 1/2B: juf Monique B, juf
Groep 5B :
Schakelklas B: juf Sandy, juf
Anouk, juf Monique de Z.
meester Eric, juf Irene
Judith, juf Ruchella
Groep 1/2C : Juf Gerda, juf
Groep 6 :
Monique de Z.
juf Kimberley, juf Irene
Groep 3 : juf Jacqueline, juf Ilse,
Groep 7 : juf Chantal, juf
juf Miranda
Jacqueline, juf Sandy
Voor bijna alle groepen is er een aantal dagdelen dubbele bezetting gerealiseerd, zodat we extra aan de slag
kunnen om het lesprogramma zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij alle kinderen.

Leerlingtevredenheid, een mooi cijfer!
In april hebben de kinderen van groep 6, 7 en 8 een vragenlijst ingevuld over hun welbevinden op de
Pniëlschool. Hierin staan vragen die gaan over hoe de kinderen de klas, de lessen, de school ervaren.
Onderwerpen als je veilig voelen komen daarin aanbod. Hiermee kunnen wij als team kijken waar het goed
gaat, maar leren we ook waar we verbeteringen kunnen inzetten om de Pniëlschool een fijne leerplek te laten
zijn. Er is een gemiddelde score van 7,1 uit gekomen. Daar mogen we best wel trots op zijn. Uiteraard hebben
we van de kinderen ook mooie aandachtspunten gekregen waar we de komende periode aan zullen werken.
Via deze link kunt u het onderzoek ook bekijken.
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/rotterdam/7780/pnielschool/tevredenheid/

Oudergesprekken in de week van 20 juni…
De vervolggesprekken vinden plaats in de week van 20 juni. U kunt zich hiervoor
inschrijven via onze schoolapp. Op 13 juni 8:30 uur kunnen eerst de ouders met 3 of
meer schoolgaande kinderen zich inschrijven en vanaf 14 juni 8:30 uur kunnen ook de
andere ouders zich inschrijven. De inschrijving sluit op 16 juni om 15:00 uur.

Uitslag van de eindtoets groep 8…
Eind april hebben de kinderen van groep 8 de IEP eindtoets gemaakt. We zijn enorm trots op het resultaat dat
de leerlingen hebben laten zien. Ze hebben het afgelopen schooljaar enorm hun best gedaan om te laten zien
wat ze kunnen. Daar hebben ze eerder al een advies over gekregen. Deze toets liet zien dat ze ook tijdens het
laatste stukje nog zijn gegroeid. Hierdoor hebben we een aantal adviezen mogen bijstellen naar boven toe. We
zijn blij dat we hiermee ervoor kunnen zorgen dat we een zo goed mogelijke plek vinden waar de kinderen
verder mogen gaan groeien.
Als school kunnen we ook zien dat we hebben gescoord boven de signaleringswaarde die bij onze school past.
We hebben dus de norm behaald, die de inspectie van ons verwacht. Dat laat ons als school zien dat we met de
ingeslagen weg van veranderingen goed op weg zijn om het onderwijs op de Pniëlschool te verbeteren.

Extra verlof aanvragen…
De periode van de zomervakantie komt er weer aan. En we willen uiteraard allemaal genieten van een lekkere
vakantie. Er wordt daarvoor regelmatig een extra verlof aanvraag gedaan om eerder weg te kunnen of later
terug te komen. Deze aanvragen mogen wij niet goedkeuren op grond van de afspraken die er vanuit de
rijksoverheid zijn. Daarbij is er een grote kans dat de school in de week voor en na de vakantie een inspecteur
op bezoek krijgt die dit controleert. Die delen bij afwezigheid zonder gegronde reden een boete uit.

Schoolreis groepen 0 en 1 t/m 7 + schakelgroepen…
Op dinsdag 21 juni gaan de groepen 0 op schoolreis. Zij gaan met zijn
allen naar de speeltuin.
Op maandag 4 juli is er voor groep 1 t/m 7 en de schakelklassen een
schoolreis gepland. Dit jaar gaat de school naar Linnaeushof in
Heemstede. Bijgevoegd vindt u de informatiebrief over deze dag.
Anders dan andere jaren is het schoolreisje dit jaar gratis voor u. U hoeft
dus geen geld over te maken. Het schoolreisje wordt door ons bestuur
betaald.

Bereikbaarheid Schoolmaatschappelijk werk…
In april is juf Miranda gestart als schoolmaatschappelijk werker voor de Pniëlschool. Zij werkt op maandag,
dinsdag, donderdag en om de week de woensdag. Op deze dagen is zij telefonisch bereikbaar op het volgende
nummer: 06-45926520.

Feestelijke jaarafsluiting met de hele school…
Op dinsdag 5 juli sluiten we met alle kinderen het schooljaar af. Dit doen we met een gezellige picknick in het
park. De kinderen nemen net als altijd hun eigen lunch mee, maar in plaats van aan ons tafeltje de
boterhammen op te eten gaan we met de hele school naar het park om daar gezellig te lunchen.

Pniëlschool sluit aan bij Schoolsportvereniging!

Vanaf komend schooljaar sluit de Pniëlschool zich aan bij Schoolsportvereniging Rotterdam. Met deze
samenwerking zorgen we er gezamenlijk voor dat de kinderen op de Pniëlschool nog meer momenten van
plezier kunnen beleven aan bewegen. De schoolsportvereniging biedt een mooie aanvulling op de gymlessen
en de sportactiviteiten van de TSO die de school al aanbiedt. Met daarbij het grote voordeel dat het in de wijk
wordt aangeboden. De sportverenigingen in de wijk bieden kennismakingslessen aan waarmee de kinderen de
kans krijgen om verschillende sporten te ontdekken. Door deze diversiteit kunnen de kinderen op zoek naar de
sport waar zij het meest hun talent in kunnen zetten en waar ze veel plezier aan beleven. Als school zien wij dat
plezier in sport van groot belang is voor kinderen. Niet alleen op het gebied van gezondheid zien wij de
meerwaarde, maar ook voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden is het van groot belang voor kinderen.
Met deze samenwerking wordt er voor alle kinderen op de Pniëlschool de mogelijkheid gecreëerd om de
verschillende sporten te ontdekken en daarna met zelfvertrouwen te kiezen voor een sport waar ze in mogen
groeien.

Personeelsnieuws…
Juf Dalal, onze conciërge, zal ons aan het eind van het schooljaar verlaten. Zij heeft een baan aangenomen op
een andere school. Wij begrijpen haar keuze, maar vinden dit uiteraard erg jammer. Op dit moment vinden er
sollicitatiegesprekken plaats. Wij hopen dat we snel een nieuwe conciërge kunnen benoemen.
Juf Marije, onze intern begeleider in de bovenbouw, zal ons ook aan het eind van het schooljaar gaan verlaten.
Ook zij heeft een nieuwe baan aangenomen op een andere school. We vinden het jammer dat we haar al zo
snel weer moeten laten gaan. Voor deze functie is ook een sollicitatieprocedure opgestart.
Juf Dini, de leerkracht via het uitzendbureau van groep 1/2 B, gaat ons ook verlaten nu ze een baan heeft
aangenomen op een andere school. Fijn dat zij in de afgelopen maanden de groep onder haar hoede heeft
genomen.
We wensen alle drie de collega’s een goed afscheid op de Pniëlschool en na de vakantie een fijne start op hun
nieuwe werkplek.
Juf Joyce, we zijn blij om te melden dat juf Joyce volledig hersteld is en weer volledig aan het werk is!

Even voorstellen….
In de vorige nieuwsbrief hebben we u al verteld dat we blij zijn dat een nieuwe onderwijsassistent het team van
de schakelklassen is komen versterken. Zij stelt zich in deze nieuwsbrief nader aan u voor…

Mijn naam is Ruchella Ligeon. Sinds april ben ik werkzaam op de Pniëlschool in beide
schakelklassen als onderwijsassistent. Na een aantal jaren te hebben gewerkt als
pedagogisch medewerker op een KDV en BSO heb ik nu de overstap gemaakt naar het
basisonderwijs. Een leuke nieuwe uitdaging!
Naast juf ben ik ook moeder van 2 kinderen. Nu ben ik er op de donderdag en vrijdag,
maar ik kijk er naar uit om na de zomervakantie fulltime te werken in de schakelklassen en
daar nog meer over te leren.

Belangrijke data juni/juli…
06-06
07/08-06
13/14-06
17-06
30-06
04-07
05-07
06-07

Tweede Pinksterdag - kinderen vrij
Schoolfotograaf (zie planning hierboven)
Studiedagen - kinderen vrij
Studiedag - kinderen vrij
Afscheidsavond groep 8
Schoolreis groep 1 t/m 7 en Schakel A/B
Jaarafsluiting voor alle groepen – picknicken!
12:30 uur start de zomervakantie t/m 22 augustus

We hopen u bij deze weer voldoende geïnformeerd te hebben!
Met vriendelijke groet,
Mede namens het team,
Ingard Lachman
Directeur Pniëlschool

