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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar voor u om te lezen. En ook deze heeft weer belangrijke 
informatie, maar zeker ook wat leuke terugblikken van de afgelopen periode. Nieuws over de foto’s van 
de schoolfotograaf, de vakanties en studiedagen van komend schooljaar en ook over het afscheid van 
groep 8, de schoolreis en de jaarafsluiting in het park. Veel leesplezier! 
 

Een aangepast schoollogo… 
Zoals u kunt zien in de kop van deze nieuwsbrief is ons schoollogo iets aangepast. Hier is gelijk een nieuw 
logobord bij gemaakt. Dit was nodig omdat op het oude logobord de naam van onze peuteropvang 
ontbrak. We zijn er heel erg blij mee! Na de vakantie zal dit aangepaste logo te zien zijn op onze gevel 
boven de hoofdingang en aan de zijkant van het gebouw.  
 

 

Afscheidsmusical groep 8, talentvolle kinderen! 
Donderdag 30 juni stonden er 19 leerlingen te schitteren op het 
toneel met de afscheidsmusical ‘Het goud van eiland Albatros’. 
Een verhaal over gouden munten, piraten en andere 
schatzoekers. Mooi hoe iedereen zijn plekje had in het verhaal 
en het afscheid een vrolijk tintje gaf. 
Na de musical was het tijd om officieel afscheid te nemen en 
werden de kinderen in het zonnetje gezet met hun getuigschrift 
voor een goed afgesloten basisschoolperiode en een mooi boek 
over deze periode. 
We wensen de kinderen een hele mooie start op het voorgezet 
onderwijs als verdere stap in hun leven! 
 
 
 
 
 



 
 

Schoolreis Linneaushof geslaagd! 
Het was eerst nog even spannend of alles wel 
door kon gaan, maar maandag 4 juli stonden er 
5 grote bussen voor de school om op pad te 
gaan naar de Linneaushof. Na een snelle reis 
kon er heerlijk gespeeld worden in alle 
attracties. Van een enorme glijbaan tot 
spannende raceauto’s. Er was van alles te 
beleven en daardoor….. allemaal vrolijke 
gezichten. Het was een heerlijke feestdag!  

 
 

Gezellige jaarafsluiting in het park… 
Met een zonnetje in de lucht en kleedjes op het gras 
was het tijd voor de jaarafsluiting in het park. Met 
elkaar lekker lunchen in het park en daarna heerlijk 
spelen met bordspelletjes, op de glijbaan of sporten 
op het grasveld.  

 
 
Ondertussen sloten de kinderen van groep 0-1-2 hun 
thema “Welkom op de camping” af. Dus stonden er 
overal tentjes in het park om lekker te kunnen 
kamperen. We hebben geleerd dat de tentjes goed 
moeten worden vastgezet. Anders waait de tent zo 
over het grasveld. Al met al een gezellige boel! 

 
Vakanties en studiedagen 2022/2023… 
Ook voor het komende schooljaar staan er weer vakanties en studiedagen op de planning. Hierbij het 
overzicht. Deze zijn ook altijd te vinden in de app. Mocht er een aanpassing in deze dagen zijn dan leest u 
dit in de nieuwsbrief en wordt het aangepast in de app. Noteert u ze alvast in uw agenda? 
 

Vakanties Studiedagen 

Herfstvakantie  24 – 28 oktober 2022 22 augustus 2022 Hele dag 

Kerstvakantie  26 december – 6 januari 2023 14 september 2022 Hele dag 

Voorjaarsvakantie  27 februari – 3 maart 2023 20 oktober 2022 Vanaf 12:00 uur 

Pasen 7 – 10 april 2023 15 november 2022 Hele dag 

Meivakantie  24 april – 5 mei 2023 5 december 2022 Vanaf 12:30 uur 

Hemelvaart  18 – 19 mei 2023 23 december 2022 Vanaf 12:00 uur 

Pinksteren  29 mei 2023 14 februari 2023 Vanaf 12:00 uur 

Zomervakantie  10 juli – 18 augustus 2023 24 februari 2023 Hele dag 

  6 maart 2023 Hele dag 

  6 april 2023 Vanaf 12:00 uur 

  19 juni 2023 Hele dag 

  6 + 7 juli 2023 Hele dag 

 
 



 
Personeelsnieuws… 

• De logopediepraktijk heeft aangegeven om hun werkzaamheden op de hoofdlocatie verder voort 
te zetten. De kinderen die onder begeleiding zijn bij juf Marloes of juf Solvée zullen daar met hen 
verdere afspraken over maken. 

• We zijn ontzettend blij om voor alle groepen volgend schooljaar een juf of meester te hebben 
ondanks het grote landelijke personeelstekort. En we krijgen er zelfs 2 nieuwe collega’s bij!  Juf 
Judy en meester Shane zullen in het komende schooljaar starten op de Pniëlschool. Juf Judy als 
lerarenondersteuner in de onderbouw en meester Shane als conciërge. Beiden zullen zich in de 
nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar nader aan u voorstellen.  Van harte welkom op de Pniël!  

 

Schoolfotograaf, nog even geduld… 
Bent u ook zo ontzettend nieuwsgierig naar hoe de schoolfoto’s zijn 
geworden? We zitten al even te wachten op de kaartjes met codes voor de 
schoolfoto’s. Helaas is het niet gelukt om deze op tijd binnen te krijgen. Dit 
krijgt u dus na de zomervakantie. Zodra de kaartjes zijn uitgedeeld verloopt 
alles via het bedrijf van de schoolfotograaf. De foto’s komen via de post en 
niet via de school. 

 
 

Terugblik schooljaar 2021-2022… 
Er ligt weer een mooi jaar achter ons waarin weer veel is gebeurd! We blikken graag met u terug:  

• Een vrolijke opening van het schooljaar op het schoolplein aan de Clingendaal, onze tijdelijke 
huisvesting. Waar we dachten dat we eigenlijk snel terug zouden verhuizen, moesten we wat 
meer geduld hebben. Gelukkig kwam de verhuizing in november dan echt en zitten we nu in een 
onwijs mooi gerenoveerd gebouw!  

• Sport- en spel door 3SSport tijdens de middagpauze was even wennen, maar wat is het 
tegenwoordig gezellig tussen de middag. Heel fijn dat we dit ook komend schooljaar kunnen 
inzetten. 

• Bezoek van de inspectie in december ’21 van wie we een mooi rapport hebben gekregen en vette 
complimenten voor de enorme kwaliteitsverbetering die we hebben  laten zien in de afgelopen 2 
jaar. Van de 5 onvoldoendes hebben we er 4 weggewerkt! Wat hebben we als team hard gewerkt 
hiervoor, en dat in een tijd van corona. Ik ben dan ook best een beetje trots dat al het harde 
werken zijn vruchten afwerpt. De inspectie heeft gezien dat we het onderwijs nu beter 
vormgeven en dat we alle kinderen op de Pniëlschool goed in beeld hebben. Er is rust en orde in 
de school, er is een veilig schoolklimaat, de leerresultaten gaan omhoog. Volgend schooljaar 
komen zij terug, zodat wij de kans hebben om  te laten zien dat we ook de laatste onvoldoende 
met elkaar hebben weggewerkt. Dat zit hem in een stuk registratie van de begeleiding van 
leerlingen, dus dat gaat ons zeker lukken! 

• We vierden ons Kerstfeest anders dan we hadden gedacht. Door de vroegere sluiting van de 
school door de lockdown hebben we een klein feestje in de klas kunnen vieren en een week extra 
kerstvakantie gehad. 

• De school konden we eindelijk in april laten zien aan alle ouders en andere belangstellenden. Op 
de dag van de Koningsspelen konden we een officiële opening vieren.  En dat hebben we dan ook 
goed gedaan! Het lint werd doorgeknipt door 3 kinderen samen met de stand-in (renovatie) 
burgemeester Paul de Heer. Daarna gaven de kinderen van groep 8 trots een rondleiding door 
onze mooie nieuwe school. Ondertussen gingen de andere kinderen flink aan de slag met allerlei 
sport- en spelactiviteiten. We hebben gesmuld van taart,  soesjes, poffertjes en met elkaar 
geproost op ons prachtige gebouw! 

• Tijdens alle studiedagen in dit schooljaar hebben we vanuit het schoolplan als team ingezet op 
verdieping op de instructie en hebben we ingezet op het analyseren van de resultaten die worden 
behaald. We zien dat we daar mooie stappen in hebben gezet en gaan daar ook in het nieuwe 
schooljaar mee verder om dit vast te houden en uit te breiden. We hebben hier onder andere  
een nascholingscursus “Effectieve Directie Instructie” (EDI) met het hele team voor gevolgd en 
succesvol afgesloten.  



 
• In de onderbouw sluiten de collega’s de cursus Startblokken na 2 jaar bikkelen af met een 

certificaat, gefeliciteerd! Er wordt betekenisvol onderwijs gegeven waarin spel centraal staat en 
er volop wordt geleerd.  

 
Al met al is er weer veel gebeurd en is er door iedereen heel hard gewerkt! We zijn trots op de kinderen 
die allemaal hun best hebben gedaan om zich in te zetten om iedere dag te leren en op het team die zich 
iedere dag inzet om de kinderen te zien en ze mee te geven wat ze nodig hebben om te groeien. 
 

COVID…  
Helaas zijn we nog niet van COVID af. Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief zit ik helaas 
samen met 8 collega’s thuis met corona. Dat hadden we niet bedacht voor de laatste schoolweek. Met 
heel veel inzet van de andere collega’s is het gelukt om toch alle groepen vandaag nog te laten draaien 
om het schooljaar goed met elkaar af te sluiten. Ik wens al mijn collega’s een spoedig herstel toe en weer 
een gezonde start in het nieuwe schooljaar.  
 
Voor alle  ouders en kinderen, een fijne vakantieperiode gewenst!  Bedankt dat u ons het vertrouwen 
hebt gegeven om samen er voor de kinderen te kunnen zijn dit schooljaar. We kijken ernaar uit om ook 
komend schooljaar weer een leerzaam jaar te laten zijn voor alle kinderen op de Pniëlschool. 
Nu eerst even tijd om uit te rusten en op te laden! Blijf gezond en tot in het nieuwe schooljaar!  
 
 
Belangrijke data augustus/ september  
22 augustus Studiedag 
23 augustus 1ste schooldag 
2 september Wereld Havendagen 
14 september Studiedag  
16 september Sportdag op het strand  
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
mede namens het team, 
 
Suzan Ouwerkerk (Adjunct-directeur Pniëlschool)  
Ingard Lachman (Directeur Pniëlschool) 
 

 


