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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Hierbij de nieuwsbrief van september met daarin o.a. informatie over 2 nieuwe MR-leden, nieuw personeel, de 
onderbouw die hun certificaat hebben gehaald voor Startblokken en de uitjes van de groepen in de komende 
maand. Hierbij een reminder dat u tot de herfstvakantie elke woensdag met uw kind mee naar binnen mag lopen 
met de rij als u dat wil. De eerste twee weken in september vinden de START-gesprekken plaats. We hopen u 
allemaal te kunnen ontmoeten.  De schoolgids van dit schooljaar met alle informatie is te vinden in de ouderapp en 
op onze website.  

 

Groep 7 en 8 naar de Wereldhavendagen…  
Met “expeditie Wereldhaven” wordt een bijzonder educatieprogramma georganiseerd. Je kunt dan met je klas op 
avontuur bij diverse bedrijven of bijvoorbeeld een schip bezoeken. Op vrijdag 2 september zijn groep 7 en 8 naar de 
Wereldhavendagen geweest en hebben daar van alles beleefd! Hieronder een paar leuke foto’s van dit bezoek.   
 

 

 
 
 
Nieuwe oudergeleding Medezeggenschapsraad (MR)… 
Voor de zomervakantie is er een vacature uitgezet door de MR om 2 nieuwe leden te werven vanuit de ouders. Daar 
hebben gelukkig 2 ouders enthousiast op gereageerd. De MR bestaat uit 3 personeelsleden en 3 ouders en hebben 
als taak om mee te denken in beleidszaken van de school en op sommige gebieden te adviseren of in te stemmen 
met als doel de school te verbeteren waar nodig. De 2 nieuwe MR-leden stellen zich hierbij kort aan u voor.  

 



 
 

 

Graag stel ik mijzelf aan een ieder voor. Mijn naam is Dominique Butteling en ik ben moeder van drie prachtige jongens in groep 
4, 6 en 7.  Zo ben ik altijd op zoek geweest naar uitdagingen en ervaringen op te willen doen waar mogelijk is. Dit jaar ben ik 
dan ook lid van de MR, om een positieve bijdrage te mogen leveren en mee te mogen praten over de ontwikkelingen op de 
Pniëlschool. Als betrokken ouder (en positief kritische ouder) zet ik mij graag in voor de veiligheid, leuke leeromgeving en denk ik 
graag creatief mee over mogelijkheden binnen en rondom de school. 

 
 
Hallo,  
 
Mijn naam is Carlo Aarnink, 29 jaar en papa van Rosalie uit groep 1/2B. Zelf werk ik bij Eteck (wij zorgen er voor dat 
huizen in de winter warmte krijgen en in de zomer verkoeling). Om meer betrokken te zijn bij het onderwijs en klimaat 
van de Pniëlschool, heb ik mij opgegeven om lid te worden. Met management en IT ervaring hoop ik ondersteuning te 
kunnen bieden waar dit wenselijk is. Ik zelf houd er van om nieuwe dingen te leren en ervaren. Als ik thuis ben, vind ik 
het leuk om te gamen op de computer en leerzame video’s te bekijken. Verder probeer ik dagelijks van de natuur te 
genieten. Zeilen is het liefste wat ik doe.  
 
 

Van harte welkom! Fijn dat ouders hun tijd willen inzetten om mee te denken in ons schoolbeleid.  
De overige leden zaten vorig schooljaar al in de MR en zijn:  
 

  
 
  Geen foto 

 
 
 

Andrew Doheny  Chantal van Gelder Judith van der Welle   Krystle de Freitas Patricio 
Leerkracht gr. 8 Leerkracht gr.7 Leerkracht schakelklas Ouder van zoon in gr. 5 

 
 
 
Certificering Startblokken onderbouwcollega’s... 
In de onderbouw hebben we de afgelopen 2 jaar een cursus Startblokken gevolgd. Onze werkwijze is daardoor nu 
helemaal veranderd. Er wordt betekenisvol onderwijs gegeven, in thema’s van 6-8 weken gewerkt, en het thema 
wordt opgebouwd samen met alle peuters en kleuters.  
 

Superleuk om te zien wat een 
plezier kinderen hierdoor 
hebben, het spat er echt van af.  
 
TROTS op het onderbouwteam 
die echt hard gebikkeld heeft en 
nu het certificaat in ontvangst 
heeft mogen nemen als beloning 
van het harde werken. Op de 
Pniël bieden we kwalitatief 
spelgericht onderwijs aan. Van 
harte gefeliciteerd allemaal!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Personeelsnieuws…  
Dit schooljaar zijn we gestart met 2 nieuwe collega’s, nl. Shane de Bruin (onze conciërge) en Judy Linger 
(lerarenondersteuner in groep 1/2) Van harte welkom op de Pniëlschool!  Zij stellen zich hieronder kort aan u voor:  

 
Hallo allemaal! 

Mijn naam is Shane de Bruin, ik ben 32 jaar en ik woon in Delft.  

Sinds 2021 ben ik getrouwd met Roxanne en samen hebben wij een dochter die Yuna heet, in oktober wordt zij al 1 

jaar oud! Ik heb een technische (auto) achtergrond en ook heb ik veel met kinderen gewerkt. En tot nu toe heb ik het 
geweldig naar mijn zin op de Pniël! 

 
 

 
Mijn naam is Judy Linger. Ik ben dit schooljaar gestart in groep 1/ 2.  
Momenteel ben ik derdejaars studente aan de hogeschool Rotterdam.  1 keer per week geef ik les aan nieuwkomers in 
Sliedrecht. Als laatste ben ik creatief (schilderen, gitaarspelen, zingen) ingesteld. Ik ben heel enthousiast over de  Pniëlschool. 
Ik kijk uit naar een jaar vol nieuwe ervaringen! 

 
 

 
 

Schoolsportvereniging (SSV)  
Deze week krijgen alle kinderen een flyer mee naar huis met het aanbod van de 
schoolsport voor de komende periode. Er zijn leuke sporten in de buurt waar de 
kinderen aan mee kunnen doen. Zoals karate, movement (behendigheidssport), 
thaiboksen, dans, circus of breakdance. 
Met deze lessen kunnen de kinderen kennismaken met een bepaalde sport en 
kijken of ze dit leuk vinden om te doen voor langere tijd. 
De kinderen kunnen het aanmeldformulier invullen, mee terug nemen naar school 
en uiterlijk maandag 12 september inleveren bij de juf/meester. 
 

 
 
JiNC  
Wij werken samen met JiNC. De groepen 5, 6 en SKA/B 
krijgen de komende periode een activiteit van JiNC. Tijdens 
deze activiteit gaan de kinderen op pad naar een locatie in 
Rotterdam. Dit kan een museum, bos of gebouw zijn. De 
kinderen gaan op deze plek ontdekken wat er allemaal te 
leren valt. Hiermee komen ze in aanraking met nieuwe 
woorden en vergroten ze hun kennis over de stad.   
 
 

Belangrijke data september / oktober 
05 september  Week START-gesprekken 
05 september Groep 8 naar het Belasting- en Douanemuseum  
08 september  Groep 7 naar het Belasting- en Douanemuseum 
12 september Week START-gesprekken 
14 september Studiedag rekenen, leerlingen vrij. 
16 september Sportdag op het strand  
20 september  Prinsjesdag  
28 september  Nationale Kraanwaterdag  
28 september  JiNC groep 6 
29 september  JiNC Schakel A en B  
Vooruitblik  
04 oktober Dierendag 
05 oktober  Dag van de leraar 
05 oktober  Start Kinderboekenweek Gi-ga-groen 



 
 

Thema onderbouw: Ik word boswachter…  
In de onderbouw wordt er nu gewerkt over het thema ”Ik word boswachter”. Dit sluit mooi aan bij het thema van de 
Kinderboekenweek Gi-ga-groen. Aan het eind van het thema hebben we een heleboel assistent-boswachters 
opgeleid bij onze peuters en kleuters.  
Om een goede boswachter te kunnen zijn, moet er uiteraard nog een heleboel geleerd worden.  We zullen daarom 
tijdens dit thema ook nog het Kralingse Bos gaan bezoeken, hoe leuk is dat!  
 

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

 
 
     

   


