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Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
 
In deze nieuwsbrief leest u o.a. over onze nieuwe rekenmaterialen, alvast een vooraankondiging van de 
officiële opening van het gebouw en de komende oudergesprekken. Veel leesplezier!  
 

 

Openingsfeest op 22 april… 
Op 22 april gaan we gecombineerd met de Koningsspelen ons prachtig nieuwe gebouw officieel openen! 
Noteert u het alvast in de agenda? U krijgt nog een mooie uitnodiging en verdere details van het programma. 
Achter de schermen zijn we al druk bezig met de organisatie om er een mooi feest voor de kinderen van te 
maken.  
 

Personeelsnieuws…  
• Juf Joyce: Gelukkig gaat het al iets beter met de gezondheid en zal juf Joyce gaan starten met 3 uurtjes per 

dag opbouwen.  

• Juf Gwendolyn: Onze maatschappelijk werkster heeft een andere baan en gaat de Pniël verlaten. We 
bedanken haar voor al haar inzet in de afgelopen jaren en wensen haar veel succes op haar nieuwe werkplek! 
Gelukkig hebben we al voor vervanging kunnen zorgen. Per 1 april begint onze nieuwe maatschappelijk 
werkster juf Miranda Haverhoek. Zij zal zich in de volgende nieuwsbrief nader aan u voorstellen.  

 
Belangrijke data maart/ april 
17-03  Verkeersactie rond de school  
28-03 Week oudergesprekken  
13-04  Paasviering kinderen 
14-04 Studiedag, kinderen vrijdag 
15-04  Goede Vrijdag, kinderen vrij  
18-04 Tweede Paasdag, kinderen vrij  
22-04  Koningsspelen/ feestelijke opening gebouw 
 

http://www.pnielschool.nl/
http://www.pcbo.nl/


 

Nieuwe rekenmaterialen aangeschaft…  
 
We zijn heel blij met onze nieuwe kisten met de 

rekenmaterialen van “Met Sprongen 
Vooruit”!  

 
Om ons rekenonderwijs te verbeteren is er voor 
alle groepen een rekenkist aangeschaft met 
daarin heel veel extra rekenmaterialen waar de 
kinderen mee kunnen oefenen. De kist zit 
boordevol met allerlei leuke spelletjes. In de 
komende tijd gaan we er hard mee aan de slag. 
Vraag maar eens aan uw kind hoe ze de spelletjes 
vinden.  
 
 

Verkeersactie 17 maart ’22… 
We willen een zo veilig mogelijke verkeerssituatie rond de school. Door 
dubbel geparkeerde auto’s is dit niet altijd het geval. Op 17 maart a.s. 
is er een actie samen met de wijkagent, handhaving en de gemeente 
Rotterdam en onze leerlingen van de bovenbouw. Als u het goed doet, 
krijgt u een dikke duim van onze leerlingen. Doet u het niet goed, dan 
krijgt u een waarschuwing. Let op: Na de ludieke gedragsacties zal er 
door de politie en/ of Toezicht en Handhaving extra gehandhaafd 
worden.   

 
 

Oudergesprekken in week 28 maart …  
De vervolggesprekken vinden plaats in de week van 28 maart. U kunt zich hiervoor 
inschrijven via onze schoolapp. Op 14 en 15 maart kunnen eerst de ouders met 3 of meer 
schoolgaande kinderen zich inschrijven en vanaf 16 maart kunnen ook de andere ouders 
zich inschrijven.  

 
Inschrijven, hoe gaat dat?  

• U kiest in het menu van de app ‘Schoolgesprek’ waarna u in een inlogscherm komt.  

• Hier geeft u de voornaam van uw kind en als wachtwoord de geboortedatum van uw zoon/dochter.  

• Dit doet u op de volgende manier:  Is uw kind geboren op 5 september 2013 dan typt u  
‘5 09 2013’. Let op dat er tussen de dag, maand en het jaartal steeds een spatie staat.  

  
 

Ouders van harte welkom op het plein…. 
De maatregelen zijn gelukkig allemaal versoepeld. Het mondkapje 
en de 1,5 meter afstand is ervan af, maar we houden ons nog wel 
aan regelmatig handen wassen, hoesten in de elleboog en thuis 
blijven en testen bij klachten. We horen om ons heen dat de 
besmettingen weer toenemen. Dat is de reden dat we uit 
voorzichtigheid het toch nog even aan willen kijken en er nog geen 
ouders de school in mogen. In de week van 28 maart bij de 
oudergesprekken, mogen ouders wel op afspraak de school in. Er 
zijn nu een aantal collega’s thuis vanwege corona en we willen 
voorkomen dat we meer zieke leerkrachten krijgen en groepen 
naar huis moeten sturen. We hopen op uw begrip!  

 
 
 



 

Vaccinatiedagen DTP/ BMR/ HPV… 
In de maanden maart t/m juni organiseert het Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG) vaccinatiedagen en kunnen kinderen een prik krijgen 
tegen DTP(difterie, tetanus, polio),  BMR (bof, mazelen en rode hond) 
en HPV.  
 
Alle kinderen geboren in 2013 krijgen een oproep wat DTP en BMR 
betreft.  Voor de HPV-vaccinaties gelden verschillende geboortejaren.  
 
Op de website van eenprikzogepiept.nl/wanneer vindt u meer 
informatie over de priklocaties.  
 
 

 
 
 
We hopen u bij deze weer voldoende geïnformeerd te hebben!  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Mede namens het team,  
 
Ingard Lachman 
Directeur Pniëlschool  
 
 

 
 
 
Het nieuwe thema in de onderbouw is: KINDERBOERDERIJ!  


