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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
In deze nieuwsbrief leest u over de activiteiten in de gezellige decembermaand rond Sint en Kerst, vertellen we u 
graag hoe het inspectiebezoek is verlopen, stellen we u voor aan onze leerlingenraad en hebben we nog het 
laatste personeelsnieuws. Veel leesplezier!  
 

 

Inspectie beoordeelt ons met een dikke voldoende!  
Op 24 november hebben wij bezoek gehad van de Inspectie van Onderwijs. In 
december 2021 hadden we al een mooi rapport ontvangen van de inspectie, 
maar er stond nog 1 aandachtspunt open waar we mee aan de slag moesten. 
Dat ging vooral over het punt dat wij prima zien/ signaleren dat een leerling 
uitvalt en ook goed weten wat we dan moeten doen, maar dat we dit ook goed 
moeten registreren in onze logboeken. Daar zijn we als team dan ook hard mee 
aan de slag gegaan. Inmiddels hebben we een document ontwikkeld waarin we 
dat op de Pniël goed kunnen doen. De inspectie heeft dit systeem bekeken en 
als voldoende beoordeeld. We hebben ALLE leerlingen op de Pniël heel goed in 
beeld en daar zijn we trots op! Uw kind krijgt goed onderwijs op onze school!  
 
 

Sint en Piet op bezoek op 5 december?  
Nog een paar nachtjes slapen en dan is het zover….. we hopen uiteraard dat Sint en 
zijn Pieten ook bij ons op school langskomen. De spanning is goed te merken bij de 

kinderen. Ze zijn een beetje drukker dan anders, maar dat hoort erbij 😉. 
In de bovenbouw wordt er hard gewerkt aan surprises en gedichtjes, we zijn 
benieuwd wat er allemaal voor moois gemaakt wordt.  
Op 5 december ontvangen we om 8.30 uur de Sint en zijn Pieten op ons speelplein 
met alle leerlingen erbij. U mag als ouders er ook even bij blijven als u dat wilt. Na 
een half uurtje zullen Sint en zijn Pieten het bezoek binnen voortzetten en wordt aan 
u gevraagd het plein te verlaten. We hopen een hele gezellige feestelijke ochtend 
met elkaar te hebben! De school gaat deze dag om 12.30 uur uit.  

Deze foto van Onbekende 
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Kerstviering 22 december  
van 18.45-20.00 uur…. 
U bent van harte uitgenodigd om samen met ons op 22 
december ’s avonds met elkaar het Kerstfeest te vieren in 
de Breepleinkerk aan de Van Malsenstraat 104. Elke 
groep zal daar een klein optreden verzorgen. We hopen u 
daar allemaal te zien! U krijgt nog een uitnodiging met 2 
entreekaartjes erbij.  
 

 

Personeelsnieuws… 
• Juf Dominique is vanaf 2 december met zwangerschapsverlof . Zij 

heeft met de kinderen een gezellig afscheid gehad. We wensen 
haar een goed verlof toe en een voorspoedige bevalling!   

• Meester Fred is tot en met 18 december afwezig in verband met 
de geboorte van zijn zoontje, Roy. In de groep hebben de kinderen 
samen met de meester een gezellige middag gehad om hier bij stil 
te staan. Ook hem wensen wij een goed verlof toe en een mooie 
tijd met elkaar! 

 
 

Bezoek theater Hofplein op 13 december! 
In de groepen 0 tot en met 2 wordt er door de kinderen heel veel 
geleerd in het thema ‘Wij maken een voorstelling in het theater’. 
Regisseurs die een script schrijven, visagisten die toneelspelers 
schminken, de stylist die de kleding klaar hangt voor de crew en 
de technicus die geluid en licht verzorgt. Het komt allemaal 
voorbij in de groepen. Betrokken kinderen die het leven in het 
theater helemaal ontdekken. Maar dat theater is niet alleen maar 
in de klas te ontdekken. We nemen namelijk op 13 december ook 
een kijkje achter de schermen in een echt theater. Theater 
Hofplein opent zijn deuren voor onze groepen 0 t/m 2. Heel veel 
plezier! 
 

Oudercommissie…  
Er hebben al een aantal ouders gereageerd om in de oudercommissie deel te nemen. Dat vinden we heel fijn! 
Deze ouders zullen door de diverse werkgroepen in school benaderd worden om te helpen waar het nodig is. 
Mocht u zich nog niet hebben aangemeld, maar wel zin hebben om de school ook te helpen dan kunt u een 
mailtje sturen naar directie@pnielschool.nl.  Alvast bedankt! 
 

Belangrijke data december/ januari  
5 december Sintviering; kinderen om 12:30 uur uit  
22 december Kerstviering; 18:45-20.00 uur 
23 december Kinderen om 12:00 uit 
09 januari  Weer naar school 
11 januari  Nieuwjaarsreceptie  

 
Met vriendelijke groet,  
mede namens het team,  
  
Suzan Ouwerkerk (adjunct-directeur Pniëlschool)  
Ingard Lachman (directeur Pniëlschool)  
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