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Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
 
In deze nieuwsbrief informeren we u over wat er op de agenda staat in de maand december. Een drukke 
maand vol gezelligheid! Ondanks alle Covid-19 maatregelen gaan we er een feest voor de kinderen van maken 
met Sint-Nicolaas en Kerstmis, daar mag u op rekenen. Ik raad u aan de nieuwsbrief goed te lezen, dan bent u 
weer helemaal op de hoogte.  

 
 

O, kom maar eens kijken wat ik in mijn schoentje vind...  
Afgelopen woensdag, 25 november, mochten alle leerlingen hun schoen zetten. 
Vol verwachting kwamen ze de volgende dag naar school en ja hoor… ze vonden 
wat lekkers in hun schoen, mmm. Sint en Piet waren langs geweest! In een aantal 
groepen was Rommelpiet langsgekomen, nou die had er echt een rommel van 
gemaakt… Gelukkig hebben de kinderen inmiddels alles weer opgeruimd en zien de 
klassen er weer keurig netjes uit. 
  
Dit jaar volgt de Pniëlschool de verhaallijn van het Sinterklaasjournaal, dat elke 
avond om 18.00 uur te zien is op NPO Zapp. In dit journaal is te zien dat 
Sinterklaas, in verband met het Covid-19 virus vanuit huis werkt. Dat betekent dat 

hij vrijdag 4 december ook niet op school aanwezig zal zijn. Dit mag de pret niet drukken, want Sinterklaas 
heeft voor elke groep videoboodschappen gemaakt, waarin hij de leerlingen persoonlijk toespreekt. Ook 
hebben de groepen 0 tot en met 4 en de schakelklassen afgelopen week twee keer het Bingospel van het 
Sinterklaasjournaal gespeeld. In deze groepen is er donderdag een zak vol cadeautjes achtergelaten (groep 5 
tot en met 8 hebben deze cadeautjes in hun schoen gekregen). Verder mogen we natuurlijk niet al te veel 
verklappen van de verhaallijn, maar we vragen ons wel af waarom er een zwarte schoen met witte veter in de 
klassen staat??? 
  
Om 4 december voor alle leerlingen een onvergetelijke dag te laten zijn heeft Sinterklaas aan juf Dominique en 
meester Andrew gevraagd om in elke groep wat lekkers te brengen en in de groepen 0 t/m 4 en de 
schakelklassen de cadeautjes af te geven (de groepen 5 tot en met 8 maken dit jaar een surprise). Ook 
beginnen we maandag al met de voorpret door elke ochtend de leerlingen op het schoolplein te ontvangen 
met gezellige Sinterklaasliedjes. Zo maken we er met zijn allen, ondanks alle maatregelen toch een superleuk 
Sinterklaasfeest van! De kinderen zijn deze dag om 12.30 uur uit. 
 

Ook bij de peuters vieren wij op 4 december het Sinterklaasfeest op school. Let op: Omdat wij het feest met 
zowel de Schildpadden en de Vissen deze ochtend willen vieren zijn de tijden aangepast. De Schildpadden zijn 
welkom van 8.30 uur tot 10.15 uur. De Vissen zijn welkom van 10.45 uur tot 12.30 uur. De peuters hoeven 
deze ochtend geen eten en drinken mee naar school te nemen. 
 
We gaan er met elkaar een fijn Sinterklaasfeest van maken! 
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Voortgangsgesprekken in week van 7 december… 
 U krijgt maandag 30 november a.s. via de ouderapp of via de mail van de leerkracht       
van uw kind een brief met een strookje eraan waarop u kunt aangeven wat uw 
voorkeur heeft van dag en tijd voor het voortgangsgesprek. Hierna zullen de 
leerkrachten hun best doen om rekening te houden met alle voorkeuren en u op 
een bepaalde tijd inplannen. De gesprekken vinden digitaal plaats via TEAMS en  
steeds aansluitend na schooltijd op alle 5 werkdagen in de week van 7 december. 
Voor ouders die echt niet kunnen op 1 van deze 5 middagen, is er ook nog 1 avond 
ingepland in deze week. We vinden het fijn om alle ouders weer te kunnen 
spreken! Helaas nog niet fysiek, door de Covid-19 maatregelen, maar wel met 
beeld erbij in TEAMS. 

Voor de kleutergroepen A en C geldt dat zij voorafgaand aan de gesprekken op donderdag 3 december a.s. de 
Kijkrapporten alvast meekrijgen. Voor de kleutergroep B geldt dat zij de Kijkrapporten meekrijgen op 11 
december a.s. De voortgangsgesprekken voor groep B zullen in de week van 14 december gevoerd worden, 
i.v.m. de afwezigheid wegens ziekte van de vaste leerkracht. Juf Jacky en  juf Miranda zijn hard aan het werk 
om alle kinderen goed in beeld te brengen. Dat gaat ook lukken, maar vergt iets meer tijd.  We vragen uw 
begrip hiervoor.  
 

Kerstmis 2020 op 17 december 18.30 uur… 
Op donderdagavond 17 december hebben we met elkaar een 
gezellige kerstviering. Vanwege corona zal ook de kerstviering 
anders verlopen dan u gewend bent. Er zal geen kerstdiner 
plaatsvinden en de viering in de avond zal daarom iets korter zijn. 
Let op: De kinderen zullen dus thuis moeten eten! Alle  kinderen 
worden om 18.30 uur weer op school verwacht.  
 
12.30 uur kinderen vrij en naar huis 
18.15 uur deuren open, kinderen naar binnen zoals ze gewend zijn.  
18.30 uur start kerstviering  
19.15 uur de kerstviering is afgelopen, u kunt uw kind ophalen, 
zoals u dat normaal ook doet. 
Aan u het verzoek om de afstand te bewaren tot andere ouders bij 
het brengen en halen en niet langer rondom school te blijven staan dan nodig is. Alvast hartelijk dank voor de 
medewerking. Vrijdag 18 december zijn de kinderen  om 12.30 uur uit en begint de vakantie! 

Voor de peutergroepen geldt: De Schildpadden zijn welkom van 8.30 uur tot 10.15 uur. De Vissen zijn welkom 
van 10.45 uur tot 12.30 uur. Er is deze middag geen school voor de kinderen. Wij zien de kinderen in de avond 
voor het kerstfeest!! Vrijdag 18 december is er nog wel school voor de Schildpadden en begint de kerstvakantie 
vanaf 11.10 uur t/m 3 Januari 2021. 

BSO kinderen met kerst 
Zoals u hierboven kunt lezen zijn de kinderen op donderdagmiddag 17 december vanaf 12.00 uur vrij. Mocht 
uw kind normaal gesproken naar de BSO gaan en heeft u echt geen opvang voor uw kind? Wilt u dit dan 

doorgeven aan juf Dalal per telefoon of per mail: dazfar@pnielschool.nl 
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Wees op tijd! 8.30 uur start de les… 
Wij merken dat er nog veel kinderen te laat komen. Dit verstoort de lessen van de 
leerkracht, maar is ook voor uw eigen kind niet prettig. Uw kind heeft bij het te laat 
komen net gemist wat de juf of meester verteld/ uitgelegd heeft in de klas. Bij 
regelmatig te laat komen, gaat er belangrijke lestijd verloren. Het dringende verzoek om 
als ouder(s) ervoor te zorgen dat uw kind op tijd op school is. Wij verwijzen naar het 
protocol te laat komen die wij op school handhaven en in onze schoolgids vermeld staat. 

De poort gaat 8.15 uur open en dan mogen de kinderen van groep 3 t/m 8 al naar binnen. De leerkrachten van 
de kleutergroepen komen de kinderen buiten ophalen maar gaan ook op tijd naar binnen, zodat de les 8.30 uur 
kan starten. We gaan de komende tijd er extra op letten. Let op:  De poort gaat om 8.30 uur dicht.  

 

Personeelsnieuws  
 Ziektevervanging: Juf Gerda den Hollander is nog ziek. Het gaat helaas nog niet goed met haar gezondheid.  

We gunnen haar alle tijd om goed te herstellen en zijn blij dat ze met wat uurtjes werken gestart is. In de 
tussentijd is zij prima waargenomen door onze invalkracht juf Jacky en juf Miranda. De invalkracht was 
ingehuurd tot de kerstvakantie en heeft in januari een andere opdracht van het uitzendbureau. Zij kan 
jammer genoeg dus niet blijven, ook al heeft ze het reuze naar haar zin met de kinderen en collega’s. Het 
uitzendbureau is voor ons hard op zoek naar een andere invaller die naast juf Miranda de groep kan draaien 
tot juf Gerda volledig terug is.  

 Vacature kleutergroep: In deze tijd van lerarentekort zijn er veel scholen met vacatures en te weinig leraren 
om die vacatures te vervullen. Helaas ontstaat er nu ook bij ons een vacature. Juf Niki Kramer heeft 
aangegeven per 1 januari a.s. een andere baan te hebben gevonden, dichterbij huis, en de Pniëlschool dus te 
verlaten. Dat is uiteraard heel jammer voor de kinderen uit haar groep. U begrijpt dat het heel lastig is om zo 
halverwege het schooljaar iemand anders te kunnen vinden. Wij hebben een vacature op Meesterbaan 
geplaatst en hopen dat er sollicitanten op reageren. Mocht u iemand kennen met een PABO-diploma die 
graag een kleutergroep draait, wijst u hem of haar dan op onze vacature? We houden u op de hoogte! 

 Interne Begeleiding middenbouw: Juf Suzanne Rog is al geruime tijd ziek. Haar IB-taken voor de 
groepen 3 zijn nu overgenomen door juf Charlotte Bijleveld (IB’er van groepen 0-2). Haar IB- taken 
voor de groepen 4 en 5 zijn nu overgenomen door juf Monique van Gelder (IB’er van groepen 6-8 
en schakelklassen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ik wens u en uw  kinderen, ondanks de 
maatregelen rond het virus, alvast hele 
fijne feestdagen toe in de maand 
december. Blijf gezond en let goed op 
elkaar!  
 
 
Hartelijke groet,  
mede namens het team,  
 
Ingard Lachman 
Directeur Pniëlschool    


