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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
In deze nieuwsbrief hebben we o.a. een korte terugblik op de boterhammenbar, staan we stil bij het thema van 
De Vreedzame School, informeren we u over het schoolkamp voor de groepen 7 en 8, en stellen we u graag voor 
aan wat nieuwe collega’s. Heel veel leesplezier!   
 
 

Boterhammenbar succesvol en verlengd tot de voorjaarsvakantie!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er hebben zich veel ouders aangemeld om mee te helpen, heel erg fijn! We hebben daarom besloten om door te 
gaan met aanbieden van lunches tot de voorjaarsvakantie. Dit ook mede omdat de subsidie verlengd is met een 
maand. We hopen dat we kunnen blijven rekenen op alle hulp anders is het voor ons niet haalbaar om dit te 
organiseren. We zien in ieder geval elke dag veel blije leerlingen als de lunch wordt uitgedeeld.  
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De Vreedzame School … 
Om kunnen gaan met gevoelens is van groot belang voor een positief klimaat 
in de klas en in de school. Op de Pniëlschool willen we dat iedereen zich 
prettig voelt en dat we met respect met elkaar omgaan. Dat gaat 
gemakkelijker als we onze gevoelens kunnen benoemen en als we ons in de 
gevoelens van anderen kunnen verplaatsen. 
Dit blok werken we over het thema ‘We hebben hart voor elkaar’, met als 
hoofdvraag ‘Hoe voel jij je?’. In dit thema gaat het over de verschillende 
gevoelens die je kunt hebben: blij, verdrietig, bang, rustig, veilig en boos. In de 
klassen is er aandacht voor de boosheidsthermometer en hoe je kunt afkoelen 
wanneer je het boze gevoel hebt. Ze leren dat het afkoelen belangrijk is om 
een conflict op te lossen. 
Op school wordt het steeds ‘gewoner’ om over gevoelens te praten. In het 
begin is het vaak nog onwennig. Uiteraard houden we er rekening mee dat 
niet elk kind even gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat. We willen 
leerlingen de ruimte geven om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt 
willen.  

 

 Personeelsnieuws… 
• Oefentherapie: Juf Marcella van de oefentherapie is zwanger en zal er een tijd tussenuit gaan i.v.m. 

zwangerschapsverlof. Haar vervanger stelt zich hieronder even aan u voor.   
Van harte welkom op de Pniël! 
Hoi allemaal, 
Ik ben Stijn, 23 jaar oud en sinds de zomer afgestudeerd oefentherapeut. Ik ben meteen 
de opleiding kinderoefentherapie gaan doen en zit nu midden in dit traject. Ik zal 
Marcella gaan vervangen wanneer zij met zwangerschapsverlof gaat, ik neem haar 
over na de voorjaarsvakantie op de vrijdagen (vanaf 10 maart dus). Ik loop al een 
aantal weken met haar mee om zo alle kinderen alvast te leren kennen. Ik heb er zin in! 
Groetjes Stijn 

 

• Logopedie: Na de voorjaarsvakantie start juf Naomi, de nieuwe logopediste bij ons op school. Het is 
ontzettend fijn dat de leerlingen dan gewoon onder schooltijd naar de logopediste kunnen. Er gaat zo 
weinig lestijd verloren, omdat het immers in ons eigen schoolgebouw is. Van harte welkom op de Pniël! 
Zij zal elke vrijdag aanwezig zijn in het kantoortje op de begane grond.  
Binnenkort start ik als  zelfstandig logopediste op de Pniëlschool. Ik werk sinds 2011 als 
logopedist en trainer. Logopedie houdt zich bezig met onderzoek, advies en 
behandeling van mensen die problemen ervaren op het gebied van stem, spraak, taal, 
gehoor en slikken. Ik kijk ernaar uit om met de kinderen binnen de school te werken. Ik 
zal werken op afspraak en ben bereikbaar op het e-mailadres: logopedist@live.com. 
Mijn telefoonnummer ontvangt u binnenkort via de school.  
Tot gauw! Naomi Lieuw-Tjoen-Sioe 
 
 

• Jarig personeel: juf Miranda Haverhoek is jarig op 18 februari, juf Ingard is jarig op 19 februari.  
 
 

 
Oortjes….  

Vorig schooljaar is er voor alle leerlingen vanaf groep 3 een set oortjes 
aangeschaft. Deze oortjes bewaren ze zelf in hun kastje en nemen ze mee van 
groep naar groep. Dit vanwege de hygiëne. De afspraak is dat als de oortjes stuk 
gaan, zij of zelf oortjes of een koptelefoon meenemen naar school of zij 2, - euro 
betalen en nieuwe oortjes krijgen van school. Dit schooljaar blijken er toch een 
aantal oortjes kwijt te zijn of kapot. Wij willen leerlingen echt leren om netter 
met hun spullen om te gaan en hebben hier ook geen oneindig budget voor. We 
hopen op uw begrip hiervoor.  
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Schoolkamp groep 7+8 op 15, 16 en 17 mei! 
Elk schooljaar gaat groep 8  drie dagen op schoolkamp. Dit 
schooljaar willen we voor het eerst SAMEN met groep 7 en 8 
op schoolkamp gaan. De reden is dat hoe kleiner de groep is, 
hoe duurder de accommodatie/ het kamphuis is en hoe 
duurder het busvervoer.  
 

Wij doen ons uiterste best om dit gratis voor de leerlingen te 
organiseren. Als we alleen met groep 8 gaan kunnen we dit 
niet meer betalen van het budget wat we van het bestuur 
hiervoor krijgen. Daarbij komt dat bij meerdere leerlingen er 
meer personeel mee kan en het sport- en spelgedeelte ook 
veel leuker wordt. Ook de keuze tussen kamphuizen wordt 
groter bij grotere groepen.  
 

Zo is het idee ontstaan om samen met groep 7 en 8 op kamp te gaan . En hebben we het besluit genomen om dit 
voortaan anders te gaan organiseren. We gaan dan het ene jaar 3 dagen op schoolkamp en het andere jaar 1 dag 
op schoolreis met groep 7 en 8. Groep 7 heeft dus volgend schooljaar geen schoolkamp, maar 1 dag schoolreis.  
We hebben al een hele mooie locatie gevonden in Sint Michels Gestel namelijk: De Zonnewende. Op deze locatie 
wordt alles geheel verzorgd en hoeft het personeel dus niet zelf boodschappen te doen en te koken.  
Wij zijn enthousiast, hopelijk u ook? We gaan ervan uit dat alle leerlingen mee mogen/ kunnen!  
 

Gratis Nederlandse taalles…  
Samen met de organisatie nltraining willen we op de Pniëlschool Nederlandse 
les aanbieden. De lessen zijn er vooral op gericht om de taal te kunnen 
gebruiken in gesprekken op school over de ontwikkeling van uw kind. 
De lessen worden op de Pniëlschool gegeven en zijn 2x per week. 
Om de cursus te starten, willen we eerst weten of er ouders zijn die deze 
lessen graag zouden willen volgen. Hiervoor kunt u zich aanmelden via 
directie@pnielschool.nl. Bij voldoende aanmelding gaan we kijken op welke 
dag dit zal gaan plaatsvinden. 
 

Schoolzorgteam….  
In Rotterdam verstevigen we de zorgstructuur op basisscholen met School Zorg 
Teams (SZT). De medewerker jeugd uit het wijkteam werkt vier uur per week 
vanuit de school.  
Daarmee versterkt de samenwerking met de andere zorgprofessionals in de 
school, zoals de intern begeleider, de schoolmaatschappelijk werker en de 
medewerker van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs.  
Op de Pniël gaan we na de voorjaarsvakantie starten met dit SZT. Er zal wekelijks 
iemand van het wijkteam 4 uur aanwezig zijn op de school. Hulp aan kinderen 
kan zo sneller en passender worden geregeld. 

 

Belangrijke data februari/ maart… 
06 februari – Schoolbreed thema KUNST  
14 februari – Valentijnsdag 12.00 uur alle leerlingen vrij i.v.m. studiemiddag 
20 februari – In deze week plannen we de adviesgesprekken voor groep 8 
23 februari – Afsluiting thema KUNST met ouders 14.15 uur – 15.00 uur 
24 februari – Studiedag, alle leerlingen vrij  
27 februari – Voorjaarsvakantie t/m 3 maart  
06 maart     – Studiedag rekenen en DVS, alle leerlingen vrij 
27 maart     – Week van Vervolggesprekken  
 
 

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