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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
 
Namens het team wensen wij alle ouders en leerlingen allereerst … 

een gelukkig en gezond 2023!   
Hopelijk heeft iedereen een fijne kerstvakantie achter de rug en hebben we 
allemaal  voldoende energie om er weer tegenaan te gaan in de 2e helft van het 
schooljaar?  
 
In deze nieuwsbrief hebben we een korte terugblik op ons kerstfeest, leest u 
onder andere over ons nieuwjaarsontbijt, de boterhammenbar, het Nationale 
Voorleesontbijt en de leerlingenraad. Veel leesplezier!  
 
 

Terugblik kerstfeest… 
 

We kijken terug op een fantastisch kerstfeest in de Breepleinkerk!  
 

Terwijl juf Suzan en juf Ingard samen het verhaal van “De wonderlijke Kerst van Papa Panov” 
voorlazen, liet elke groep (van peuters tot en met groep 8) een lied op het podium horen en 
wat hebben ze dat goed gedaan! Het was ook heel fijn dat er zoveel ouders en andere 
familieleden zijn komen kijken.  
 

 
Nieuwjaarsontbijt 11 januari…  
Woensdag 11 januari openen we om 8.30 uur het nieuwe jaar 
op het speelplein met alle groepen. Alle ouders zijn ook van 
harte uitgenodigd voor een kopje koffie/ thee met wat lekkers 
erbij. U mag na de centrale opening met uw kind mee naar 
binnen lopen en bij het ontbijt erbij zijn in de klas tot een uur 
of 9.30 uur.  
 

 
Boterhammenbar/ lunch in maand januari… 
Vanaf 12 januari verzorgt de school een lunch voor alle leerlingen op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 
Dit hebben we kunnen regelen via een subsidie van het jeugdeducatiefonds en geldt tot eind januari. U hoeft uw 
kind dus vanaf donderdag geen lunch mee te geven en hier zijn voor u geen kosten aan verbonden. Wij zorgen 
voor vers brood en diverse soorten beleg (kaas/ kipfilet/ pindakaas/ chocopasta) en fruit. De lunchpakketjes 
worden elke ochtend om 10.00 uur klaar gemaakt door een aantal ouders. Wilt u ook graag meehelpen met 
broodjes smeren? Meldt u zich dan aan bij de leerkracht van uw kind. Juf Vera coördineert wie er welke dag 
wordt ingedeeld om mee te helpen. Alvast bedankt! Let op voor de kleine pauze moet u nog wel zelf wat 
meegeven.  
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Nationale Voorleesdagen starten 25 januari…  
 
Van 25 januari t/m 4 februari is het weer zover: Dan wordt er bij de peuters en kleuters 
extra veel voorgelezen!  Ook vinden er verschillende activiteiten rondom boeken plaats.   
Op woensdag 25 januari trappen we af met een lekker ontbijtje op school en het eerste 
voorleesboek.  Het project is bedacht om ervoor te zorgen dat kinderen die zelf nog niet 
kunnen lezen vaker worden voorgelezen.  
 

Voorlezen heeft veel voordelen, waaronder:   
-het bevorderen van leesplezier;  
-het uitbreiden van de woordenschat;  
-het stimuleren van de taalontwikkeling. 
  
Vindt u het leuk om eens in de klas van uw kind te komen voorlezen?   
Dat lijkt ons ook heel leuk! Hiervoor kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind.  
Schroom niet om als ouder ook meer voor te lezen thuis!  
 
 

Leerlingenraad enthousiast gestart…. 
We stellen u graag voor aan onze leerlingenraad! De 
leerlingenraad bestaat uit 6 leerlingen uit groep 6,7 en 
8. De leerlingenraad vergadert 1x per maand met de 
directie. Zij mogen meedenken en advies geven over 
belangrijke zaken in school. Op dit moment denken zij 
mee over de inrichting van een groen speelplein. Voor 
de kerstvakantie zijn zij alle klassen langs geweest om 
zich voor te stellen en elke klas een opdracht te geven 
om een moodboard te maken over hoe zij een groen 
speelplein zouden inrichten. Ook hebben zij mee 
geholpen om een keuze te maken over het 
schoolbrede thema waar alle groepen in februari over 
gaan werken. De keus is uiteindelijk op thema KUNST 
gevallen. De onderbouw zal eerder met dit thema 
starten. Wij houden u op de hoogte over ons plein.  
 

Personeelsnieuws… 
• Juf Dominique is de trotse moeder geworden van baby Luuk. We feliciteren 

de ouders en wensen ze heel veel geluk toe met de kleine! 

• Juf Ina verandert m.i.v. januari van werkdagen. Haar werkdagen worden 
dinsdag, woensdag en donderdag. De reden is de studie van juf Esmee.  

• Juf Joyce gaat uitbreiden in werkdagen en zal dus ook op de maandagen 
werken. In deze tijd van lerarentekort zijn we hier heel blij mee!  

• Juf Anouk gaat op de maandag en woensdag ook in de kleutergroep werken. 
Zij stond daar al op de donderdag en vrijdag. Indien nodig zal zij wel in groep 5 
invallen.  

• Juf Jacqueline heeft een nieuwe baan gevonden. Wij bedanken haar voor haar 
inzet voor de leerlingen op de Pniël en wensen haar veel succes bij haar nieuwe baan. Hierdoor vindt er 
een wisseling plaats in de bezetting van groep 3 en 7. De ouders van deze leerlingen krijgen een aparte 
brief met verdere informatie in de app.  

• Jarig personeel: juf Kimberly is jarig op 18/01 en meester Fred op 29/01. Alvast van harte! 
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Welkom nieuwe leerlingen in januari… 
In deze maand januari starten 5 nieuwe leerlingen op onze school. Van harte welkom  

• Mohamad  

• Iryl 

• Ryli  

• Minel en  

• Aiden!  
 

 
Belangrijke data januari/ februari… 
11 januari   – Nieuwjaarsontbijt  
12 januari   – Start boterhammenbar/ gratis lunch  
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 
24 februari – Studiedag, alle leerlingen vrij  
27 februari – Voorjaarsvakantie t/m 3 maart  
 

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

 
 


