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Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
 
In deze nieuwsbrief leest u o.a. belangrijk nieuws  over Sint- en Kerstviering, de oudergesprekken en bezoek 
van Inspectie van Onderwijs. 
 

Sint en Piet op de Pniëlschool? 

Vrijdag, 3 december vieren we op school het Sinterklaasfeest. We hopen 
natuurlijk dat de Sint en Pieten onze mooie nieuwe school gaan vinden…. Het 
feest zal binnen plaatsvinden. Helaas is het nog niet mogelijk om dit met u als 
ouders te vieren. De kinderen gaan daarom om 8:30 uur naar de klas met de juf 
of meester. Om 12 uur is de dag klaar en gaan alle kinderen naar huis. We gaan 
er een mooi feest van maken met elkaar! 

 
 
Personeelsnieuws… 

 Juf Judith start weer op 20 december a.s. met werken. Haar verlof loopt dan ten einde. Zij zal dan op 
de maandagen en dinsdagen in groep 4A les gaan geven.  

 Juf Lucia die nu op maandag en dinsdag in groep 4A staat, gaat ons per 24 december a.s.verlaten. Zij 
gaat een paar maanden op reis naar het buitenland en komt misschien aan het eind van het schooljaar 
weer bij ons terug. Wij bedanken haar voor haar inzet voor de kinderen van de Pniël.  

 Juf Vera is per 22 november bij ons gestart als administratief medewerkster. Van harte welkom op de 
Pniël! Zij zal zich in de volgende nieuwsbrief nader voorstellen.  

 
 
 

Kerstviering 23 december…  
Op 23 december a.s. hebben we een kerstviering. Gezien de maatregelen 
zullen we dat onder schooltijd op school vieren en niet in de avond. We 
denken aan een kerstontbijt of een kerstlunch met de kinderen. De 
kerstcommissie is druk bezig met de organisatie. Zodra er meer bekend is, 
zullen we dit in de ouderapp met u communiceren.  
Dit allemaal onder voorbehoud uiteraard van de Covid-maatregelen.  
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Belangrijke data december…     
03/12 – Sintviering, kinderen om 12.00 uur vrij 
09/12 – oudermiddag/-avond online! 
23/12 – Kerstviering onder schooltijd 
24/12 – Kinderen om 12.00 uur vrij  
 

 
 
Intekenen rapportgesprekken 9 december online… 
Op 9 december staan de rapportgesprekken gepland. Het maken van een afspraak 
hiervoor gaat op een andere manier.  

 Ga naar de Schoolapp 
 Ga naar het kopje ‘Schoolgesprek” en klik hierop. 
 U komt bij het inlogmenu. 
 Log in met de voornaam van uw zoon of dochter en daarnaast de 

geboortedatum. De geboortedatum schrijft u alleen met de cijfers. Dus bv  15 
oktober 2015 wordt 15102015. 

 Na het inloggen kunt u een tijd kiezen waarop u het gesprek wilt voeren. 
 
De gesprekken vinden online plaats. Hiervoor stuurt de leerkracht een link voor 
Teams. 

 
 
 

Bezoek van  Inspectie van Onderwijs op 2 en 7 december.. 
De Inspectie van Onderwijs bezoekt ons op deze 2 dagen om de kwaliteit van  ons onderwijs te beoordelen. 
Vandaag waren de schakelklassen aan de beurt. Volgende week dinsdag de regulieren groepen 1 t/m 8. We 
zullen u uiteraard informeren wat de uitslag van dit onderzoek is. We hebben als team het afgelopen jaar heel 
hard gewerkt en een aantal vernieuwingen ingevoerd om ons onderwijs te verbeteren. We zijn blij dit aan de 
Inspectie van  Onderwijs  te kunnen laten zien. 
 
Nog een paar weekjes te gaan, we genieten van onze nieuwe school en zijn blij dat we Sint en Kerst in dit 
gebouw mogen vieren.  
 
We wensen u allemaal alvast hele fijne feestdagen toe!  
 
 
Met  vriendelijke groet,  
mede namens het team,  
 

Ingard Lachman 
Directeur Pniëlschool    
 
  


