
1 
 

 
 

 

    Nieuwsbrief februari 2021 
 

Clingendaal 2 - 3075 LN Rotterdam 

T 010 4844688  

www.pnielschool.nl 

www.pcbo.nl 

 

 

 
Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
 

 
 
 
Beste ouders/ verzorgers, 

Scholen weer open! 
Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord gaan vanaf maandag 8 februari a.s. de scholen weer beginnen met de 

reguliere lessen. We zijn blij dat deze mogelijkheid nu weer geboden wordt en willen er graag alles aan doen 

om veilig en verantwoord te starten met het onderwijs op school. Het onderwijs zal  de komende tijd daarom 

echt nog even anders gaan dan normaal. Zie ook de al eerder geplaatste brief in de app van ons  bestuur.  

Onderwijs in kleine groepjes 
De komende twee weken, dus tot de start van de voorjaarsvakantie, geven we aan kleine groepen les. Dit 
betekent dat de meeste groepen zullen worden gesplitst in 2 groepen. Deze groepen krijgen 2 dagen in de  
week les. Zie schema hieronder.  
De kleinste groepen van de school (groepen 4a,4b,5a,5b en 8) hoeven niet te worden gesplitst omdat het 

leerlingaantal lager is dan 20. Deze groepen krijgen les op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Alle overige 

groepen worden wel gesplitst, soms ook omdat een lokaal wat kleiner uitvalt.   

In de eerste week zijn alle kinderen woensdag vrij, op die dag bereiden de leraren de nieuwe lessen voor. In de 

2e week zijn alle kinderen vrijdag vrij i.v.m. de  studiedag die daar gepland staat.  

Deze werkwijze geldt dus alleen voor de komende twee weken! Hoe we daarna gaan werken zal over twee 

weken worden vastgesteld en hangt natuurlijk ook af van de ontwikkelingen van de besmettingen en mogelijke 

nieuwe politieke besluiten.  
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Vrijdag 5-02 Afstandsonderwijs 
Alle leerlingen zelfstandig opdrachten thuis, geen online instructie.  
De leerkrachten gebruiken deze dag om alles goed voor te bereiden voor de 
opening van de school. 

1e week   
Maandag 8-02 Groep A op school  Groep B zelfstandig opdrachten thuis (groep 7 afstandsonderwijs) 

Dinsdag 9-02 Groep B op school Groep A zelfstandig opdrachten thuis 

Woensdag 10-02 Afstandsonderwijs  Alle leerlingen zelfstandig opdrachten thuis (groep 7 op school) 

Donderdag 11-02 Groep A op school Groep B zelfstandig opdrachten thuis 

Vrijdag 12-02 Groep B op school Groep A zelfstandig opdrachten thuis 

2e week   
Maandag 15-02 Groep A op school Groep B zelfstandig opdrachten thuis 

Dinsdag 16-02 Groep B op school Groep A zelfstandig opdrachten thuis 

Woensdag 17-02 Groep A op school Groep B zelfstandig opdrachten thuis 

Donderdag 18-02 Groep B op school Groep A zelfstandig opdrachten thuis 

Vrijdag 19-02 Studiedag !!!! Kinderen zijn vrij 

3e week Voorjaarsvakantie  Kinderen zijn vrij 

4e week   

Maandag 01-03 Studiedag !!!! Kinderen  zijn  vrij 

 
We verdelen de hele school in een A-groep en een B-groep. Zo komt steeds de helft van de klas een hele dag 
naar school. Let op, de begin- en eindtijden zullen variabel zijn! Groepen zullen om 8.15, 8.30 en 8.45 uur 
starten en om 14.00, 14.15 en 14.30 uur eindigen, waarmee we een optimale spreiding van de groepen die 
naar binnen komen bereiken. Het gedetailleerde rooster met begin- en eindtijden, looproutes, en welke groep 
door welke ingang moet, wordt hard aan gewerkt en krijgt u morgen van ons te horen. Hierboven vindt u alvast 
het globale rooster. 
 

U hoort morgen ook van de groepsleerkracht of uw kind in de A- of B-groep is ingedeeld. Bij de indeling van de 
groepen hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met:  

 broertjes en zusjes op dezelfde dag,  

 met aanwezigheid van leerkrachten en 

 kinderen in de noodopvang.   
 

Gym- en zwemlessen 
De gym- en zwemlessen vervallen in ieder geval tot 2 maart. De zwembaden en gymzalen zijn 
nog niet open gesteld. 
 
 
 

Personeelsnieuws 

 Deze tijd van een groot lerarentekort en een groot aanbod van banen in het onderwijs, raakt helaas ook de 
Pniëlschool. Meester Ronald Moerland, de leerkracht van groep 7, gaat ons verlaten per 1 maart a.s. Hij heeft 
een andere baan gevonden dichterbij zijn woonplaats in Brabant. We bedanken hem voor alle inzet voor de 
kinderen van de Pniël en wensen hem veel succes en plezier bij zijn nieuwe baan! We hebben vervanging 
voor 3 dagen gevonden, juf  Lucia, zij wordt gedetacheerd via het uitzendbureau. Zij is een ervaren leerkracht. 
De andere 2 dagen in de week proberen we intern op te vangen met eigen personeel.  

 We hebben ook iets te vieren… trots op meester Eric, leerkracht van groep 5, die als  zij-instromer, deze 
week, officieel zijn diploma heeft behaald van de PABO en dat binnen 2,5 jaar! Van  harte gefeliciteerd! 

 Meester Fred, leerkracht in groep 6, is ook hard bezig met zijn studie en zal na de voorjaarsvakantie de 
overstap maken naar groep 5A. Dit om ook ervaring op te doen in andere groepen binnen onze basisschool. 
Hij hoopt ook zijn diploma binnen 2 jaar te behalen!  

 
 

Hartelijke groet,  
mede namens het team,  
Ingard Lachman 
Directeur Pniëlschool    


