
1 
 

 
 

 

    Nieuwsbrief november 2020 
 

Clingendaal 2 - 3075 LN Rotterdam 

T 010 4844688  

www.pnielschool.nl 

www.pcbo.nl 

 

 

 
Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
 
In deze nieuwsbrief informeren we u over wat er op de agenda staat in de maand november.  Zo staan we stil 
bij het Nationaal  Schoolontbijt, een nieuw gymrooster en is er een aanvulling op de maatregelen rond COVID-
19 op de Pniël.   
 

Nationaal Schoolontbijt 
Met de hele school gezellig en gezond ontbijten,  2.750 SCHOLEN EN RUIM EEN HALF MILJOEN KINDEREN 
DOEN MEE! We hebben ons voor de zomervakantie al ingeschreven  voor de 18e editie. De ontbijtweek is dit 
jaar van 2 t/m 6 november. Op de Pniël willen we vrijdag 6 november met elkaar ontbijten. Dat betekent dat 
uw kind op deze dag niet thuis hoeft te ontbijten. De school zorgt voor borden, bekertjes en bestek. Hoe ziet 
het ontbijt eruit? 
 Brood en crackers 

 Volkorenbrood  

 Volkorenbollen  

 Minikrentenbollen  

 Matze crackers volkoren  
 Beleg 

 Blue band goede start  

 30+ kaas  

 Rinse appelstroop  

 Bonne maman jam  

 Komkommer  

 Eieren  

 Appels  
Dranken 

 Halfvolle melk  

 Halfvolle yoghurt  

 Thee Rooibos mango-perzik  
 
 
U hoeft zich geen zorgen te maken, want we doen het helemaal coronaproof. De maaltijd wordt netjes verpakt 
bezorgd  uit de supermarkt en voordat we gaan ontbijten laten we alle  kinderen nog extra hun handen 
wassen. Meer informatie kunt u vinden op de site www.schoolontbijt.nl  
 
De dag starten met een gezond ontbijt: waarom is dat eigenlijk zo belangrijk? Beginnen met een ontbijt geeft je 
vijf voordelen. Dit zijn de vijf eenvoudige vuistregels om ze te onthouden: 
ONTBIJTEN GEEFT JE ENERGIE 
ONTBIJTEN LEVERT VOEDINGSSTOFFEN 
ONTBIJTEN HELPT JE STOELGANG 
ONTBIJTEN HOUDT JE GEZOND 
ONTBIJTEN IS LEKKER EN GEZOND 

http://www.pnielschool.nl/
http://www.pcbo.nl/
http://www.schoolontbijt.nl/
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Keuze Voortgezet Onderwijs (VO) 
De kinderen van groep 8 staan straks voor de keuze naar welke middelbare 
school zij gaan na groep 8. Dat kan best lastig kiezen zijn. Gelukkig is er een 
VO-Gids waarin alle scholen staan, die helpt bij het maken van de juiste 
schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs. Vanaf november organiseren 
verschillende VO-scholen open dagen/ avonden, proeflesmiddagen en/of de 
mogelijkheid voor een oriëntatiegesprek. Heeft u een school op het oog? 
Houdt dan de website van de betreffende school goed in de gaten. Succes 
met de keuze!  

 
 

Wijziging gymrooster  
Op de maandag bleken wij samen met een andere school op dezelfde tijd ingeroosterd te zijn bij dezelfde 
gymzaal, dat gaat natuurlijk niet. Vandaar dat wij in goed overleg met de andere school een wijziging in het 
gymrooster hebben gemaakt en nu ook  op de woensdagen gym hebben. Een andere reden om het rooster aan 
te passen is dat we veel tijd kwijt zijn aan looptijd naar de gymzaal van de Heer Daniëlstraat en daarom liever 
1x langer gymmen dan 2x korter. Hieronder vindt u het nieuwe rooster. 

 
Maandag, Heer Daniëlstraat 
08.45 -09.45 uur groep 6 
09.45 -10.45 uur groep 5A 
10.45 -11.45 uur groep 5B 
13.45 – 14.30 uur groep 4B 

 

Dinsdag, Heer Daniëlstraat 
08.45 – 09.30 uur groep 4A 
09.30 – 10.30 uur groep 7 
10.30 – 11.30 uur groep 8 

 

Woensdag, West-Varkenoordseweg  
08.45 – 9.30 uur groep 3A 
09.30 – 10.15 uur groep 3B 
oneven weken: 
11.00 – 11.45 uur Prisma A en B  
Alle weken: 
10.15 – 11.00 uur Prisma  C 

Vrijdag, West-Varkenoordseweg 
08.35-09.20 uur Prisma A + B 
09.20-10.05 uur Prisma C 
10.05-10.50 uur groep 3A 
10.50-11.35 uur groep 3B 
13.15-14.00 uur groep 4A 
14.00-14.45 uur groep 4B 

 

Covid-19 
Helaas houdt Covid-19 heel Nederland nog in de ban. Hoe zullen cijfers zich ontwikkelen? Komen er nieuwe 
landelijke maatregelen? Hoe lang gaat dit nog duren? Vragen waar niemand antwoord op heeft.  
Het enige wat we kunnen doen, is  goed alle richtlijnen van het  RIVM opvolgen en dat doen we dan ook. We 
wassen onze handen, houden zoveel mogelijk afstand, hoesten in onze elleboog en blijven thuis bij 
verkoudheid of andere klachten die horen bij corona.  
Er komen enkele vragen of kinderen een mondkapje op mogen in school. Het advies van RIVM is nog steeds  
geen mondkapjes  in het basisonderwijs. Dit advies volgen wij op. Kinderen en leerkrachten dragen dus geen 
mondkapjes in school. We denken dat bij onjuist gebruik van het mondkapje het besmettingsgevaar juist 
toeneemt! En voor jonge kinderen is het heel lastig om hier goed mee om te gaan.  
Wel vragen we aan alle externe mensen die de school inkomen voor bijvoorbeeld een overleg  of een 
observatie om een mondkapje te dragen in de gangen en klassen. Dit bezoek proberen we nog zoveel mogelijk 
te  beperken! Enkele leerkrachten die in de risicogroep vallen mogen als uitzondering ook een mondkapje op.  
 
We hopen op uw begrip en medewerking.  
 
 
 
Hartelijke groet,  
mede namens het team,  
 
Ingard Lachman 
Directeur Pniëlschool    


