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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Wat fijn dat we in de afgelopen weken de meeste ouders in de school hebben gezien voor de 
startgesprekken. We ervaren deze contactmomenten als zeer waardevol om op deze manier met elkaar 
het onderwijs voor de kinderen op de Pniëlschool goed vorm te geven. 
De nieuwsbrief van oktober staat weer vol met o.a. informatie over de Kinderboekenweek, de ouderapp 
en de dag van de leraar. Genoeg belangrijke informatie om er even goed voor te gaan zitten. 
 

Opening Kinderboekenweek op 5 oktober… 
Hierbij de informatie over de Kinderboekenweek 2022 die plaatsvindt van  
5 oktober t/m 16 oktober 2022. Het thema van dit jaar is ‘ Gi-ga-groen ’, 
waarbij de kinderen de natuur in duiken. 
Op woensdag 5 oktober openen we de Kinderboekenweek om 08:20 uur 
met lezen op het plein. Iedereen mag meelezen of luisteren, gezellig! 
We starten met kleedjeslezen op het plein met alle kinderen en ouders. U 
kunt meelezen!  
Dat kan op verschillende manieren: Samen lezen, voorlezen, voorgelezen 
worden, etc. Misschien vinden de oudere kinderen het ook wel leuk om hun kleine broertje/zusje voor 
te lezen? Het mag allemaal! 
Als om 08:30 uur de tweede bel klinkt, zal de Kinderboekenweek officieel geopend worden door middel 
van het lied en dansje van Kinderen voor Kinderen. Hierna gaan alle ouders/verzorgers naar huis en de 
kinderen naar binnen. Nu is de Kinderboekenweek officieel geopend. Heb jij ook gi-ga-veel zin in de 
Kinderboekenweek? Kom dan ook in het groen naar school!  
NB: Bij slecht weer vindt de opening plaats in de klas. 
 

Krap bij kas?  
Het leven in 2022 wordt steeds duurder. Rondkomen met een 
krap budget levert in veel gezinnen stress op. Er zijn steeds meer 
kinderen die in armoede opgroeien. Binnen de gemeente 
Rotterdam zijn er verschillende initiatieven die een bijdrage 
kunnen leveren om gezinnen te ondersteunen in deze moeilijke 
tijden. Onze schoolmaatschappelijk werker komt graag met u in 
contact wanneer u denkt hulp te kunnen gebruiken. Zij zal u dan 
uitnodigen voor een kopje thee/koffie op school om samen uit te zoeken welke fondsen u en uw gezin 
kunnen ondersteunen. U kunt haar bereiken via telefoon nummer: 06-45926520 of via het e-
mailadres: mhaverhoek@pnielschool.nl.  
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Ouderapp… 
In de afgelopen weken hebben we veel problemen gehad met de app. Bij het overzetten naar een ander 
systeem bleken er toch een aantal lastige koppelingen te zijn. Hierdoor konden sommige ouders en 
leerkrachten ineens niet meer inloggen of was de koppeling met de groep niet goed. We hebben een 
aantal ouders kunnen helpen daarbij. Maar wanneer u nog steeds problemen ervaart bij het inloggen 
dan willen we u vragen dit te laten weten via de administratie. Een e-mail hierover kunt u sturen naar 
vnoorlander@pnielschool.nl.  
 

Dag van de leraar op 5 oktober! 
Op woensdag 5 oktober is de internationale dag van de leraar. Op deze dag 
worden wereldwijd alle juffen en meesters in het zonnetje voor het werk dat ze 
doen. Een terechte waardering, want hun werk is van groot belang in de 
maatschappij. We waarderen het harde werk van alle leerkrachten, maar zeker 
die van alle juffen en meesters op de Pniëlschool.  
 

Terugblik “Week tegen pesten”… 
Afgelopen week is er in alle groepen stil gestaan bij de week tegen 
pesten. In deze week staan we extra stil bij hoe wij als school omgaan 
met elkaar. Uiteraard is dit iets dat niet alleen in deze ene week 
centraal staat. Als De Vreedzame School (DVS) leren we de kinderen 
ook in de andere weken wat ze kunnen doen als er iets niet gaat zoals 
je dat zou willen of verwachten. Want pestgedrag komt ook bij ons op 
school weleens voor. Daar zijn we afgelopen week nog mee 

geconfronteerd. Dit hebben we dan ook direct opgepakt. De desbetreffende groep is daar nu druk mee 
om dit op te lossen en er met elkaar van te leren.  
We hebben u als ouder ook nodig om pestgedrag in een school op te lossen. Bijvoorbeeld door het bij 
ons aan te geven als er iets speelt wat uw kind niet zelfstandig meer kan oplossen of het gesprek met 
uw kind te voeren over wat er speelt in de groep. Daarbij willen we u dringend vragen om niet zelf 
andere kinderen aan te spreken. We merken namelijk dat dit geen positieve invloed heeft op de situatie.  
Mocht er iets spelen waar u zich zorgen over maakt, dan vragen wij u om contact op te nemen met de 
leerkracht van uw kind. Als school volgen wij dan de stappen om dit op te lossen. 
 
Belangrijke data oktober / november 
04 oktober Dierendag 
05 oktober  Start Kinderboekenweek Gi-Ga-Groen 
05 oktober Dag van de leraar 
07 oktober  juf Anouk trouwt! 
12 oktober JINC groep 5A 
14 oktober Afsluiting Kinderboekenweek 
17 oktober JINC groep 5B 
20 oktober Studiemiddag; 12:00 uur kinderen uit 
24 t/m 28 oktober Herfstvakantie 
Vooruitblik 
9 november Nationaal schoolontbijt 
15 november Studiedag; kinderen vrij 
17 november Rapportgesprekken 

 
Met vriendelijke groet, 
mede namens het team, 
 
Suzan Ouwerkerk (adjunct-directeur Pniëlschool) 
Ingard Lachman (directeur Pniëlschool) 
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