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Beste ouder(s)/ verzorger(s),
We hebben de maand september er bijna op zitten en zowel de kinderen als het personeel beginnen aardig
hun draai te vinden op de ‘nieuwe’ locatie. Het is nog niet helemaal zo als we het graag willen wat telefonie
betreft, maar daar wordt hard aan gewerkt. We zijn al prima bereikbaar, maar kunnen bijvoorbeeld nog niet
doorverbinden.

Een goede buur, geen parkeeroverlast…
Voor u als ouders is het vast ook nog een beetje wennen. Even
uitproberen hoe laat u van huis moet vertrekken om toch op tijd op
school te zijn met uw kind. Uitproberen wat het handigst is… komen
lopen, of met de fiets, of met de tram of met de auto?
We begrijpen dat best!
Toch wil ik hierbij een dringend beroep op uw doen om zoveel
mogelijk lopend of op de fiets of met openbaar vervoer uw kind
naar school te brengen. Wij zien namelijk elke dag een echte
verkeerschaos rond de school ontstaan, wat voor onveilige situaties
zorgt. Gelukkig niet zo erg als op het plaatje hiernaast, maar auto’s
midden op de weg geparkeerd, die de doorgang blokkeren en auto’s
op de stoep geparkeerd, zorgen voor overlast voor de bewoners,
die rond de school wonen en onveilige verkeerssituaties. Wij hebben
hier helaas klachten over ontvangen.
Wij gaan in gesprek met de gemeente of er iets aan de
verkeersrijrichting gedaan kan worden. De handhaving door BOA’s is
al gestart. Houdt rekening met elkaar en kom als het even kan, niet
met de auto. Wij gunnen niemand een boete, maar willen wel een
veilige schoolomgeving voor alle kinderen en een goede buur zijn voor de bewoners. Alvast HARTELIJK DANK
voor de medewerking! Wilt u zorgen dat uw kind op tijd op school is? Er komen nog te veel kinderen te laat.

Testen personeel
Langzaam gaan wij met elkaar van de zomer naar de herfst
toewerken. Herfst, de tijd van vallende blaadjes, regen en…
verkoudheid! Door Covid-19 maatregelen is een simpele
verkoudheid ineens een reden geworden om thuis te moeten
blijven. Dat geldt ook voor het personeel, bij verkoudheid laten we
ons testen en blijven thuis tot de uitslag bekend is. In anderhalve
week hebben al 10 mensen uit het team zich moeten laten testen,
wat betekent dat zij tot de uitslag er is niet mogen werken. Door
drukte bij GGD gingen daar tot nu toe steeds 3 dagen overheen tot
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de uitslag binnen was. Dat geeft uiteraard druk op onze organisatie. Het goede nieuws dat vanaf maandag 21
september, onderwijspersoneel gebruik mag maken van een sneltest en binnen 1 dag de uitslag bekend zou
zijn, blijkt in de praktijk toch niet zo snel te zijn.
Op de Pniël volgen we de volgende procedure:
Wanneer een leerkracht afwezig is door Covid-19 verschijnselen zullen wij het volgende doen:
1. Ouders worden geïnformeerd via schoolapp.
2. De school probeert vervanging te regelen.
3. Wanneer er geen vervanging geregeld kan worden, kijken we of we de groep kunnen verdelen over de
andere groepen.
4. Wanneer er meerdere leerkrachten afwezig zijn, is het niet mogelijk om kinderen over groepen te
verdelen en komt deze optie te vervallen.
5. Leerlingen blijven dan thuis, wanneer de leerkracht in afwachting is van een test. Wanneer de
leerkracht wel in staat is om digitaal onderwijs te organiseren, zal hij/zij dit doen.
We hopen op uw begrip, mocht u nog vragen hebben hierover, horen we dat graag en kunt u mailen naar
directie@pnielschool.nl of naar de leerkracht van uw kind.

Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven,
waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. We lezen spannende verhalen over ridders of komen
van alles te weten over de oudheid. Nee, je hebt echt geen tijdmachine nodig om andere tijden te
ontdekken. Verken werelden uit het verleden door het lezen van boeken!
In verband met de Covid-19 maatregelen zal dit jaar de opening in de eigen klas plaatsvinden. We
willen u als ouders natuurlijk erbij betrekken en zullen daarom wat filmpjes of foto’s via de schoolapp
delen. Let op: Op de openingsdag (30 september) mogen de kinderen verkleed op school komen
als iemand uit de geschiedenis. Op de laatste schooldag van de Kinderboekenweek (vrijdag 9
oktober) vindt er een tentoonstelling op de gang (nissen) plaats waarbij de kinderen langs alle
tijdvakken gaan om te bekijken wat elke groep gemaakt heeft. En natuurlijk zijn er speciaal nieuwe
boeken aangeschaft over dit thema, zodat we er heel veel over kunnen lezen!
U kunt thuis alvast het lied en dansje van de Kinderboekenweek oefenen met uw kind, te vinden op
YouTube! Hier alvast een klein voorproefje….
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refrein
En toen, en toen, en toen?
Nu mogen wij het gaan doen.
Kijk omhoog en pluk de dag,
vul de straten met je lach!
En toen, en toen, en toen?
Ik word een held of kampioen.
Met een kwast of een gitaar,
maak ik al mijn dromen waar.

Even nader voorstellen van een paar nieuwe collega’s!
Mijn naam is Monique van Gelder en per 1 augustus ben ik werkzaam op
de Pniëlschool als intern begeleider voor de groepen 6, 7 en 8 en de schakelklassen. Op donderdag en vrijdag sta ik voor de klas als leerkracht van de
Prisma C groep.
Sinds 2004 ben ik werkzaam binnen het basisonderwijs op verschillende
scholen in Rotterdam en omgeving. Ik vind het vooral belangrijk dat kinderen zich
fijn voelen op school zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Samen met het
hele team ga ik mij daar het komende jaar voor inzetten.
Ik ben van maandag t/m vrijdag aanwezig op school.

Hallo allemaal,
Mijn naam is Celine Potappel en ik woon in Stavenisse (Zeeland). Ik ben 19 jaar oud en
volg de opleiding pabo. Ik geef 4 dagen in de week les aan de groepen 4b & 5b; de ene
maandag groep 4b en de andere maandag groep 5b. Dinsdag en donderdag groep 4b en
vrijdag groep 5b. Ik vind het ontzettend leuk om les te geven. Mijn kennis overdragen
aan leerlingen en een band opbouwen met leerlingen vind ik mooi om te kunnen en
mogen doen. In mijn vrije tijd spreek ik graag af met vrienden, om daar leuke dingen mee
te gaan doen. Daarnaast ben ik druk met mijn studie en natuurlijk met het voorbereiden
van lessen en dergelijke. Ik hoop op een mooi schooljaar waarin we allemaal veel mogen
leren!

Hallo, ik ben Fred Smid, 35 jaar. Ik ben getrouwd en vader van een
zoontje. Dit schooljaar ben ik aan de slag gegaan op de Pniëlschool als
leraar (in opleiding) van groep 6, onder begeleiding van collega Henriëtte
de Vries.
In mijn vrije tijd hou ik van schaken, sporten en lezen. En natuurlijk
uitstapjes maken met de familie.
Mijn doel is om een goede vertrouwensband te krijgen zowel met de
leerlingen als ouders. Heeft u vragen? Spreekt u mij dan gerust aan als u
mij ziet op het schoolplein.
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Hallo allemaal,
Mijn naam is Ina Dröge. Vanaf dit schooljaar ben ik één van de leerkrachten van de
Prisma groep C. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en woensdag. Ik vind het
ontzettend leuk en uitdagend om de kinderen te helpen met het leren van de
Nederlandse taal.
In mijn vrije tijd vind ik het fijn om te lezen, series en films te kijken, maar ook om te
knutselen en te wandelen met mijn hond Nola. Als u iets wilt vragen kunt u mij bereiken
via mijn e-mailadres idroge@pnielschool.nl

Mijn naam is Eric Bloot en ik ben de meester van groep 5b.
Twee jaar geleden ben ik als Zij-instromer begonnen op de Bogermanschool
en dit jaar ben ik blij om aan te mogen sluiten bij het team van de
Pniëlschool. Ik ben getrouwd met Suzanne (zij is juf op een andere school)
en samen hebben wij een dochter van 3; Ella.
In mijn vrije tijd mag ik graag hardlopen, wielrennen, golfen en één keer per
jaar sta ik op de piste in Oostenrijk op mijn snowboard. Helaas heb ik nu nog
weinig vrije tijd omdat ik momenteel nog de laatste stapjes van mijn studie
aan het afronden ben, maar ik ben bijna klaar.
Ik kijk uit naar een goed en gezellig jaar in groep 5b op de Pniëlschool.
In de volgende nieuwsbrief zullen we de andere 2 nieuwe collega’s aan u voorstellen en de stagiaires binnen
onze school.

Inspectie van Onderwijs
Op 22 september hebben wij bezoek gehad van de Inspectie van Onderwijs voor een kwaliteitsonderzoek.
Het duurt enige weken voordat we het rapport van de inspectie ontvangen. Als de uitslag bekend is, zullen wij
u uiteraard als ouders ook hierover informeren.
Op 29 september a.s worden we nogmaals bezocht, maar dan gaat het om onze afdeling schakelklassen.

Gymkleding
Wilt u eraan denken om sport-/gymkleding en sportschoenen mee te geven aan uw kind als
het een gymdag is? Er zijn nog veel kinderen die het vergeten en dan in hun gewone kleding
mee willen sporten. Vanuit het oogpunt van hygiëne en veiligheid is dat niet toegestaan. We
verwachten dat kinderen in de bovenbouw hier al heel goed zelf om kunnen denken.

Studiedagen
Op donderdag 24 september zijn we als team met elkaar in gesprek gegaan over onze visie. Wat willen wij
kinderen leren? Hoe willen we dat doen? Wat vinden we belangrijk? Gedurende het schooljaar zullen we dat
verder uitwerken met elkaar en op grond daarvan ons nieuwe schoolplan schrijven voor de komende 4 jaar.
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Op vrijdag 25 september hebben de leerkrachten tijd
gekregen om aan hun registratie te werken en hun lessen voor te bereiden voor de komende periode.
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Startgesprekken
In de week van maandag 28 september a.s. worden de startgesprekken voor het schooljaar 2020-2021
gehouden. Het startgesprek vindt i.v.m. de coronamaatregelen telefonisch plaats, duurt 10 minuten kind en is
een vast onderdeel voor de ouder(s) van alle leerlingen. Het gesprek is een individuele bespreking, bedoeld om
de juiste begeleiding te kunnen bieden ten behoeve van een optimale ontwikkeling van uw kind.
Tijdens het startgesprek komen de volgende zaken aan de orde:
• Korte kennismaking ouders/leerkracht(en)
• Bespreking resultaten CITO-LOVS
• Bespreking aanpak in de groep
• Bespreking aandachtsgebieden van uw kind
• Samenwerking ouders/school
Het gesprek vindt na schooltijd plaats. Wilt u aangeven bij de leerkracht welke dag uw voorkeur heeft? We
proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Hartelijke groet,
mede namens het team,
Ingard Lachman
Directeur Pniëlschool
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