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Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
 
Wat fijn om in de afgelopen weken de meeste ouders weer fysiek ontmoet te hebben in de school bij de 
startgesprekken! Wat hebben we dat contact met u als ouders gemist door alle coronamaatregelen. We zijn 
nog steeds voorzichtig, maar vonden dat we dit op een verantwoorde manier zo konden organiseren.  
 
In deze nieuwsbrief leest u o.a. belangrijk nieuws  over de verhuizing, de Kinderboekenweek, personeelsnieuws 
en de maatregelen rond COVID.  
 

Verhuizing naar Sandelingplein… 
• De verhuizing in de herfstvakantie gaat niet door. De aannemer heeft aangegeven dat het hem om diverse 

redenen niet gaat lukken om op tijd op te leveren. Dat was even een tegenvaller, maar helaas echt niets aan 
te doen. Let op, hierdoor vervallen de 2 studiedagen voor en na de herfstvakantie. We  wilden deze 2 
dagen namelijk gebruiken als verhuisdagen en dat is nu niet meer nodig. Er is op deze 2 dagen dus gewoon 
school. Excuses voor het eventuele ongemak dat dit u op kan leveren.  

• Wanneer is de oplevering dan wel? De aannemer heeft beloofd 4 november a.s. op te leveren. In de  2 
weken hierna worden bijvoorbeeld de digiborden opgehangen, de telefoons  aangesloten enz.  

• Als alles volgens planning verloopt zal het verhuisbedrijf ons op 18  en 19 november verhuizen. De school is 
dan uiteraard dicht. We denken nog na over wat we de kinderen kunnen meegeven aan huiswerk voor deze 
2 dagen. U hoort daar later meer over van de juf of meester van uw kind. Op 22 en 23 november is de 
school ook dicht omdat we alle verhuisdozen uit moeten pakken en de hele school moeten inrichten. Dit 
zijn de dagen die de 2 eerder geplande studiedagen vervangen. Op 24 november hopen we weer open te 
kunnen en de 1e lesdag te hebben aan het Sandelingplein. Het is een fijn vooruitzicht dat we het Sint- en 
Kerstfeest in ons nieuwe gebouw kunnen vieren! 

   Mocht het onverhoopt toch anders lopen met de planning, dan zullen wij dat met u communiceren.  

http://www.pnielschool.nl/
http://www.pcbo.nl/
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Kinderboekenweek start 6 oktober… 
Van 6 tot 17 oktober 2021 is het weer Kinderboekenweek! 

“Worden wat je wil” is het thema dit jaar. Tijdens de 

Kinderboekenweek (en natuurlijk ook daarvoor en daarna) kun 

je alles worden wat je wil en alvast dromen over later! Van kok 

tot dokter en van brandweervrouw tot vlogger. Kinderboeken 

zijn ideaal om over beroepen na te denken of te fantaseren. 

Het is ook erg leuk om met kinderen te kijken wat voor 

verschillende beroepen er zijn, en wat er bij komt kijken als je 

voor een bepaald vak kiest. In deze periode gaan we lezen en 

luisteren naar verhalen die te maken hebben met dit thema.   

Zo zullen er ouders komen vertellen over hun beroep, 

krijgen we allemaal leuke boeken in de klas, gaan we 

knutselen, maar ook dansen en zingen! Op de openingsdag, 

op 6 oktober, mogen alle kinderen als hun favoriete beroep 

verkleed naar school komen.  

Er hoort een liedje en een dansje, met de naam ‘worden wat je wil’ bij de Kinderboekenweek. Deze zijn te 

vinden op www.youtube.com, alvast thuis oefenen mag!  

Personeelsnieuws  
• Juf Chantal is 10 september bevallen van een prachtige zoon, genaamd Yaël! Moeder en  zoon maken het 

goed. Wij wensen haar en haar man heel veel geluk toe met de kleine. Van 
harte gefeliciteerd!   
 
Afscheid: juf Asha heeft gisteren nog een leuk 
afscheid met de kinderen gehad en is nog door ons 
in de bloemetjes gezet. We wensen haar veel 
succes in haar nieuwe baan! Helaas hebben we nog 
geen nieuwe juf gevonden, maar juf Monique de 
Zwart (ook al jaren werkzaam op de Pniël) zal 
samen met juf Gerda de groep draaien.  

 

• Juf Belinda, onze administratrice, zal ons per 1 november verlaten. Zij heeft een baan aangeboden 
gekregen op de school van haar zoontje. Wij begrijpen haar keuze om dichterbij huis te kunnen werken, 
maar vinden dat uiteraard erg jammer. Op dit moment vinden er  sollicitatiegesprekken plaats. We  hopen 
dan ook snel een nieuwe administratrice te kunnen benoemen.  

 
Even nader voorstellen… 

 
Hallo allemaal, 
 
Mijn naam is Esmee van Schaardenburg en ik kom het team van de Pniëlschool 
versterken. Ik ben aangenomen als onderwijsassistent en werk op maandag,  dinsdag, 
donderdag en vrijdag.  
 
 Ik ben geboren op 30 juni 1999. Op dit moment studeer ik aan de PABO in Rotterdam, 
om een volwaardige leerkracht te worden. Ik kijk er naar uit om in groep 5 aan de slag te 
kunnen. Vanaf jongs af aan beoefen ik de sport judo, hiermee heb ik verschillende prijzen 
behaald zoals: 2x kampioen van Nederland en ook heb ik prijzen behaald op buitenlandse 
toernooien. Daarnaast geef ik judolessen in Hoogvliet. Ik vind het leuk om met kinderen 
te werken. Zelf ben ik vriendelijk, geduldig maar als het moet een beetje streng ;)  

 
 
 
 

http://www.youtube.com/
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Hallo allemaal, 
 
Mijn naam is Ilse van Schaardenburg. Ik ben nu 21 jaar. Ik heb mijn opleiding 
onderwijsassistent afgerond en ben daarna een vervolgstudie gaan doen op de PABO. 
Ik zit nu in mijn tweede  jaar van de  PABO.  
 
Vanaf dit schooljaar ben ik werkzaam op de Pniëlschool in groep 4b. Mijn werkdagen 
zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Ik kijk uit naar dit schooljaar en heb er 
zin in om samen met de leerlingen er een leuk schooljaar van te maken!   
 
 

Beste ouders/ verzorgers,  
 

Mijn naam is Caroline Kent en ik ben eind augustus gestart in de twee nulgroepen op 
de Pniël. 
 

Ik werk al sinds het jaar 2000 met peuters en heb op diverse peuterspeelzalen 
gewerkt.  
 

Inmiddels heb ik al met alle peuters en hun ouders/verzorgers kennis gemaakt en heb 
veel plezier in het werken met de kinderen en mijn collega's!  
Mijn werkdagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag. Als  u uw peuter in wilt 
schrijven mag u dit bij mij doen op afspraak.  

 
 

Maatregelen COVID 
In een apart document vindt u de beslisboom in onze app om duidelijk te maken wat te doen bij klachten.  
 

Ouders in school 
Wij kiezen er nog steeds voor om voorzichtig te zijn en nog niet dagelijks ouders in school te laten voor alle 
groepen. Tot de herfstvakantie laten we de maatregelen zoals ze nu zijn. We maken uitzonderingen voor 
zorggesprekken, inschrijvingen en afspraken bij logopedie, oefentherapie of schoolmaatschappelijk werk. We 
rekenen op uw begrip hiervoor.  
 
 

Belangrijke data oktober: 
04/10 – dierendag  
05/10 – dag van de leraar  
08/10 – geen studiedag! Gewoon school. 
15/10 –  geen verhuisdag! Gewoon school. 
18/10 – herfstvakantie  
25/10 – geen verhuisdag! Gewoon school. 
 
Een fijn weekend! 
 
Met  vriendelijke groet,  
mede namens het team,  
 

Ingard Lachman 
Directeur Pniëlschool    
 
  


