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Nieuws uit de school 

Beste ouders en verzorgers,  

Na de lange periode van thuiswerken zijn wij enorm blij dat de school-

gang, met aanpassingen, weer enigszins is genormaliseerd. We mer-

ken dat iedereen even weer moet wennen aan de structuur We probe-

ren zo goed mogelijk in te haken op de beginsituatie van de kinderen 

en van daaruit zo te analyseren wat iedereen nodig heeft. In de media 

wordt veel gesproken over de opgelopen onderwijsachterstanden. Of 

deze er überhaupt zijn moeten we nog ondervinden. Het woord ach-

terstand vinden wij sowieso niet passend. Vertraging is een betere be-

naming. Dat geldt trouwens ook voor de onderwijsontwikkelingen bin-

nen het team. Ons eerder gemaakte (onderwijskundige) planning is 

vertraagd. Maar de ontwikkeling van thuisonderwijs heeft daarnaast 

een enorme spurt gemaakt.  

Wat zeker niet is vertraagd, is de voortgang van de nieuwbouw. Zodra 

de regels iets worden versoepeld, hopen we alsnog de eerste bouw-

handeling te kunnen organiseren. In het team denken we inmiddels na 

over inrichting e.d. Hier komt nog heel veel bij kijken, maar het be-

loofd echt mooi te worden.  

Er is een nieuwe ronde oudergesprekken opgenomen in de jaarplan-

ning. Dit ter vervanging van de gesprekken die afgelopen week ge-

pland stonden. In week 13 van 29 maart tot 1 april vinden deze ver-

plichte gesprekken plaats voor de groepen 1 t/m 7. Vooraf ontvangt u 

een planning waarop kan worden ingetekend.  

Tot zover,  

Team SWS De Nijewier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWS De Nijewier 

Aengwirderweg 284 

8458 BJ Tjalleberd 
  

swsdenijewier@tjongerwerven.nl  

‘t Nijewier Nijs 

Agenda 

 

• 22—28 februari: voorjaarsvakantie 

• 15 maart MR vergadering 18.30 

• 16 maart: Studiemiddag team– alle leerlingen vrij 

• 23 maart OR 19.30 

• Verplichte oudergesprekken 29 maart tot 1 april 

• 1 april volgende nieuwsbrief 
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Hemel en aarde 

Het thema is op dit moment LIEFDE! 

Liefde haalt het beste in ons naar boven of liefde is het beste in onszelf! Veel romans, films, lied-
jes en gedichten gaan over liefde! 

Toch hebben we het er niet zo vaak over, zeker niet met kinderen. 

Hoe voelt liefde eigenlijk ? Wat betekent houden van? 

In deze editie van Hemel en Aarde gaat het vooral over mensen en dingen waarmee je je ver-
bindt, met hart en ziel. Om alles waar je van houdt! 

Je kunt van pizza houden of van je mooie kleren maar van iemand anders houden is wel iets bij-
zonders! 

Het verhaal van de Barmhartige Samaritaan is een heel mooi voorbeeld! 

Deze week heb ik met de Tijgers(gr 1 en 2) dit onderwerp besproken. 

 

Ik heb hele mooie antwoorden gekregen, Weet jij wat Liefde is? 

Hier zijn een paar voorbeelden van kleuters: 

 

Fenna:  Dat je getrouwd bent en elkaar kusjes geeft! 

Jitse:    Dat je lief bent! 

Sophie: Dat je iemand heel lief vindt, Ik ben verliefd op Siem.. Heb hem 3  

             kusjes gegeven! 

Aron:    Ik vind mijn mem heel lief want ze ziet er mooi uit! 

Daan:   Ik vind Jelte lief want ik kan heel fijn met hem spelen! 

Nynke: Ik vind Bente lief omdat ik haar lief vind! 

Floris:  Ik hou van mijn mama! 

Aanmelding nieuwe leerlingen 

 

Wordt uw kind in het schooljaar 2021-2022  

4 jaar?  

Graag ontvangen wij de aanmelding, ook  

al is het pas in het voorjaar van 2022.  

Zo hebben wij een duidelijk beeld van de  

kinderen die in de loop van het jaar bij ons  

op school komen.  
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Nieuws van de tijgers/olifanten 
 
 
Na een periode van thuisonderwijs zijn we geluk- kig 

weer op school! 

Wat hebben we elkaar gemist… 

Ons thema bij de kleuters was in deze periode 

Winter! We hebben letters geleerd, cijfers geoe-

fend, bingo gedaan, we zijn voorgelezen door 

Jesper uit gr 8! Alle kinderen kregen een winter-

werkboekje mee naar huis met verschillende op-

drachten op het gebied van gecijferdheid en ge-

letterdheid! 

We hebben geleerd om sneeuwpoppen te vou-

wen van 16 vierkantjes.  

Kikker in de kou gelezen en we gingen proberen om kikker ook te knutselen!! 

Nog heel erg bedankt voor jullie prachtige filmpjes en foto's! 

Eigenlijk wilden we met een nieuw thema beginnen maar toen werd het geluk-

kig nog echt winter!  

Er lag veel sneeuw en we konden zelfs schaatsen! 

Afgelopen vrijdag was het eindelijk zover! Het was ge-

weldig!!! 

Namens alle kleuters en de kleuterjuffen wensen wij 

jullie een fijne voorjaarsvakantie toe!! Veel plezier!!! 

 

 

 

 

 

Door de maatregelen en bestrijding van het coronavirus is de werkwijze van de Jeugdge-
zondheidszorg (JGZ) voor kinderen van de basisschoolleeftijd aangepast. Voor de 9-
jarigen betekent dit dat zij niet in de sporthal worden uitgenodigd voor de vaccinaties 
maar op de locatie van de GGD aan de Trambaan (het consultatiebureau). Naast de vac-
cinaties is er ook tijd gepland voor een kort gezondheidsonderzoek (wegen, meten en 
een gesprekje).  
De kinderen van de Nijewier zal ik hiervoor op 10 maart, 31 maart en 20 mei uitnodigen. 
Bij de uitnodiging zit ook een online vragenlijst, het verzoek is om dit vooraf aan de af-
spraak in te vullen. Ook de leerkracht wordt gevraagd informatie te geven met een signa-
leringslijst om zo een indruk te hebben wat ik eventueel voor het kind kan betekenen. 

Mochten er nog vragen zijn, laat het me weten. 

Met vriendelijke groeten, 

Anke Visser, jeugdverpleegkundige 0-12 jaar, gemeente Hee-
renveen  

GGD Fryslan, Jeugdgezondheidszorg 

088-2299805 

A.Visser@ggdfryslan.nl 
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Nieuws van groep 3 

De kinderen 

van groep 3 

kregen de op-

dracht te schij-

ven over het 

thuis werken. 

Hier zijn de re-

sultaten. Som-

migen vonden 

het leuk som-

migen vonden 

het helemaal 

niks. Wat ze al-

lemaal fijn 

vonden was 

dat ze weer bij 

hun vriendjes 

en vriendinne-

tjes kunnen 

zijn 
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Nog meer nieuws van groep 3 

Wat was het fijn om die eerste week op school te genieten van el-

kaars aanwezigheid en het winterse weer. We hebben met z’n allen 

genoten van de prachtige schaatsactiviteit op de ijsbaan. Een aantal 

kinderen van groep 3 heeft daar over geschreven. 
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Nieuws van groep 5 

Na het thuiswerken zijn we vorige week gelukkig  weer begonnen op school. Wat 

fijn om weer met elkaar op school te kunnen zijn. Juf Tineke is weer op school na 

haar zwangerschapsverlof en we willen juf Moniek heel erg bedanken voor haar 

inzet. Ook stagiaire juf Marjan heeft afscheid genomen in groep 5 en loopt nu sta-

ge in groep 3.  

 

We hebben een goede start met groep 5 ge-
had. Super dat we eind van de week konden 
schaatsen op de ijsbaan in het dorp. Een echt 
groepsgevoel om hier zo samen aan deel te 
kunnen nemen.  De kinderen hebben hierbij 
goed samengewerkt en elkaar geholpen. De 
juffen vonden dat alle kinderen zo goed kon-
den schaatsen, geweldig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gaan deze weken weer fijn verder werken samen in de klas. Ook gaan 
we nog even kijken naar de doelen waaraan we thuis hebben gewerkt. 
Waren er dingen lastig? Moet er nog ergens extra mee worden geoefend? 
Het is fijn dat we weer samen kunnen oefenen op school. 

 

 

 

 



Verjaardagen 

In de maanden januari/februari  zijn de volgende leerlingen jarig 

of jarig geweest:    Groep: 

Januari 
1 Else Agema     3 
1 Mette Visser     3 
4 Thys Groensma     1/2 De tijgers 
6 Wiebren Couperus    4 
7 Ivo de Wagt     6 
11 Thúr Snoek     4 
11 Kristal Wouters     7 
11 juf Joyce 
17 Ryan van Dinteren    1/2: de olifanten 
17 Jordy Krijgsman     5 
17  Juf Lotte 
18 Nynke Geertsma    1/2: de olifanten 
19 Jelle Smit     6 
22 Arjen de Jong     1/2: de olifanten 
25 Cas Jonker     8 
28 Fayèn Brouwer     1/2: de olifanten 
31 Gerrit van Norel     4 
31 Sann Rijken     6 
 
Februari 
2 Lasse Kerkstra     3 
7 Emily Frontroth    1/2: de olifanten 
13 juf Talita 
17 Hessel Velstra     5 
17 Marrit Velstra     5 
25 Jelte van der Glas    3 
27 Jurjen Knijpstra     4 
 
We hopen dat degenen die al jarig zijn geweest een fijne verjaardag hebben gehad.  

En degenen die nog jarig moeten worden, alvast een fijne verjaardag toegewenst! 
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Nieuwe leerlingen 

In de maand januari/februari verwelkomen we Jesse van Dijk en Nienke 

van Engelenhoven, in de Olifanten groep.   

 

Een hele fijne basisschooltijd toegewenst op onze school! 
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