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Nieuws uit de school 

• De eerste weken in de nieuwe school 

zit erop! Uiteraard is het hier en daar 

even wennen, maar wat is het een 

voorrecht om in zo’n nieuw en licht 

gebouw te mogen lesgeven. Hier en 

daar worden de puntje nog op de ‘i’ 

gezet, zo is deze week de multibal ge-

plaatst. Dit is een interactieve muur in 

het speellokaal waar heel veel ver-

schillende spellen/oefeningen op te doen zijn.  

• Het nieuwe speellokaal betekent ook dat het bewegingsonderwijs voor de 

dassen en vossen straks in de school is en niet  meer in het MFA. Zodra 

bekend is per wanneer dit ingaat, hoort u van ons.  

• Op het schoolplein zijn de laatste speelelementen geplaatst. Erg leuk om 

te zien hoe deze van aanvulling zijn op hetgeen al aanwezig was. De pan-

nakooi is in samenwerking met VV Aengwirden twee weken terug ge-

plaatst. Heel fijn dat dergelijke dingen in overleg en samenwerking kun-

nen.  

• Op de website zijn deze week de foto’s geplaatst van de opening. De inlog 

heeft u via Parro ontvangen. Wij wensen iedereen veel kijkplezier toe! 

• In de school zijn we deze week bezig met het afronden van de toetsen 

voor het leerlingvolgsysteem. In aansluiting hierop krijgen alle leerlingen 

binnenkort het portfolio mee en zijn er verplichte oudergesprekken. Over 

deze oudergesprekken verderop in de nieuwsbrief meer.  

• Met de nieuwste versoepelingen omtrent het Corona virus, hopen we dat 

het onderwijs zich weer normaliseert en dat we in een wat rustiger vaar-

water terecht komen. We houden jullie op de hoogte! 

 Team SWS De Nijewier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWS De Nijewier 

It Hiem 5  

8458 CA Tjalleberd 
  

swsdenijewier@tjongerwerven.nl  

‘t Nijewier Nijs 

Agenda 

• 2 februari: studiemiddag, alle leerlingen vrij vanaf 12.00.  

• 7 februari– marge dag, alle leerlingen hele dag vrij 

• Week 6-  ouder/kind gesprekken groep 8 

• 10 februari: portfolio mee 

• Week 7– Portfolio gesprekken groepen 1 t/m 7 

• 18 februari : volgende nieuwsbrief 

• 21 t/m 25 februari—Voorjaarsvakantie 
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Hemel en aarde 

Met de lessen van Hemel en aarde werken we deze periode aan het the-

ma:   

“Dit is de grens”. 

Ieder mens heeft behoefte aan eigen ruimte, maar ook aan nabijheid 

van anderen. Waar deze grens ligt, is voor iedereen verschillend. In de-

ze lessen leren de kinderen ontdekken en verkennen van hun grens. 

Hoeveel ruimte heb je voor jezelf nodig en hoe geef je dit aan? We doen 

oefeningen in ons nieuwe speellokaal en onderzoeken aan de hand van 

dilemma's waar voor hen de grens ligt. 

Ook worden de verhalen over Mozes verteld. Mozes kwam na een lange reis bij de grens 
van het Beloofde land. We zingen ook liedjes zoals: Zomaar te gaan met een stok in je 
hand.   

 

 

Personeel 

Op maandag 31 januari start in de kikkergroep meester Jacco De Jong. Meester Jacco 

gaat eerst een paar keer meekijken en na de voorjaarsvakantie komt hij twee dagen 

per week. Meester Jacco is bijna afgestudeerd en rond op de Nijewier zijn studie af. Hij 

is als stamleerkracht verbonden aan de kikkers en geeft les in de bovenbouwunit. Bin-

nenkort zal Jacco zich aan jullie voorstellen in de nieuwsbrief.  

Juf Joyce en haar partner verwachten in juni hun eerste kindje. Hartstikke fijn nieuws. 

In mei zal juf Joyce dan ook met verlof gaan. Zij zal gedeeltelijk worden vervangen 

door meester Jacco. Over verdere vervanging wordt nog nagedacht.  
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 Plaatselijk belang: bedankt! 

We zijn ontzettend blij met de nieuwe school en de nieuwe locatie. Dit werd ook gevierd 

met het plaatselijk belang. Vandaag kwam meneer Teun en de moeder van Ids en Nienke 

een verrassing brengen. We mochten een mooi cadeau in ontvangst nemen. Enkele leer-

lingen uit de ledenraad én een vertegenwoordigster uit de onderbouw mochten het van-

daag uitpakken. De reacties waren enthousiast. We kregen een heel groot mens-erger-je

-niet spel waar je zowel binnen als buiten mee kunt spelen. Namens alle leerlingen har-

telijk bedankt. 

 Oudergesprekken februari 2022 

 
Van maandag 14 t/m vrijdag  18 februari vinden de verplichte oudergesprekken plaats.  

Op deze gesprekken wordt elke ouder met zijn/haar kind verwacht.  Wilt u geen broertjes/

zusjes meenemen naar dit gesprek?  

Op deze gesprekken worden zowel de resultaten als het welbevinden van uw zoon/dochter 

besproken.  

Vooraf aan deze gesprekken wordt op 10 februari het portfolio aan alle kinderen meegege-

ven.  

 

Voor de leerlingen van groep 8 is er een week eerder een gesprek gepland, hier staat de 

overgang naar het voortgezet onderwijs centraal. 

 

De oudergespreksplanner in Parro wordt opengezet zodat u zelf het gesprek kunt plannen op 

een voor u passend tijdstip. 

 

• 31 januari: De planner  in Parro  wordt open gezet voor de gezinnen met broers/zussen 

• 1 februari : De planner is open voor iedereen. 

• 9 februari: De planner sluit, ouders die niet hebben ingepland worden door ons ge-

plaatst en verwacht op het tijdstip wat wij voor hen plannen. U krijgt hiervan een be-

richtje.  
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Schoolmaatschappelijk werk 
Wie ben ik? 
Mijn naam is Sabine Rozenberg, misschien hebben jullie mij al 
eens op school zien rondlopen. Ik ben de schoolmaatschappelijk 
werker van SWS De Nijewier, en sommige kinderen kennen mij als 
de praatjuf. Ik werk niet rechtstreeks voor de school, maar voor 
Sociaal werk De Kaai, daardoor ben ik onafhankelijk. Sociaal werk 
de Kaai is de maatschappelijk werk organisatie in Heerenveen, 
vroeger heette het Maatschappelijk werk Fryslân. 
 
Wat doe ik? 
Ik help kinderen en volwassenen als ze ergens mee zitten. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat 
je niet lekker in je vel zit, omdat je gepest wordt op school, of omdat er thuis iets is waar-
door je verdrietig bent. Maar ouders kunnen ook contact met mij opnemen als zij een 
steuntje in de rug nodig hebben. Bijvoorbeeld over geldzorgen, spanningen thuis of bij vra-
gen over opvoeden. 
Waar doe ik mijn werk? 
Als je een keer met mij wilt praten dan kan dat op school, thuis of mijn op kantoor in Hee-
renveen. We spreken samen af wat jij het liefste wilt. 
  
Hoe kun je mij bereiken? 
Ik ben niet op een vaste dag aanwezig op school, daarom geef ik hier mijn contactgegevens 
door zodat ik goed bereikbaar ben voor iedereen. Als je met mij in contact wilt komen dan 
mag je mij rechtstreeks bellen of mailen. Maar het mag ook via de juf of meester. 
Mijn contactgegevens zijn: 06-46072170 en s.rozenberg@sociaalwerkdekaai.nl 
  
  
Vriendelijke groet, 
  
Sabine Rozenberg 

Maatschappelijk werker 

 
Stichting Maatschappelijk werk Fryslân heet vanaf 1 
november Sociaal Werk De Kaai 
 
 

 
  
s.rozenberg@sociaalwerkdekaai.nl ● www.sociaalwerkdekaai.nl 

(06) 460 721 70  ● (088) 030 51 50 
  
Trekschuit 20 ● 8447 CJ  Heerenveen 
Postbus 50 ● 9460 AB  Gieten 
  
Aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag 
  
  

mailto:s.rozenberg@sociaalwerkdekaai.nl
mailto:s.rozenberg@sociaalwerkdekaai.nl
http://www.sociaalwerkdekaai.nl/
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Nog even terug naar december 2021 

Kunstwerken! 

Kersttijd is een mooie gelegenheid om iets te creëren wat gerelateerd is aan rekenen, maar ook voor-

al veel plezier brengt om te maken! Inschatten, plannen, voorbereiden, meten, van groot naar klein, 

samenwerken en handvaardigheid. Het resultaat mag er zijn!  
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Vervolg….. 
Nieuws van de Rupsen en de Vlinders 

We hebben bij de Rupsen en de Vlinders op 4 

donderdagen een cultureel carrousel gehad. 

We mochten kiezen uit een dj-workshop en 

een schaak-workshop. We hebben les gekre-

gen van experts op dit gebied.  

We zijn nu begonnen met een nieuwe ronde 

van 4 weken. Bij de nieuwe ronde mochten ze 

kiezen uit een dans-workshop en striptekenen. 
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Vervolg... 
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Nieuws van de onderbouwunit…  
Wat waren wij blij dat we dan eindelijk op 10 januari de deuren van onze nieuwe school officieel 

mochten openen! Het was een prachtige dag, vol met leuke activiteiten.  

We zijn alweer een paar weken gestart en wat is het fijn op onze nieuwe school. De kinderen wen-

nen snel aan hun nieuwe klaslokaal en ons prachtige leerplein, waardoor we nog meer de verbinding 

met elkaar kunnen opzoeken.  

Klaas Jan: Ik vind de nieuwe school heel mooi! Ik kleur het liefst op school. De nieuwe bouwhoek 

vind ik ook leuk! 

Fenna: Ik vind het grote schilderij het mooist. De schuifdeuren vind ik ook mooi! De boeken en de 

nieuwe prullenbakken vind ik leuk. Bij de opening vond ik de ballonnenboog zo mooi, de show vond 

ik ook mooi.  

Fayèn: Ik vond de opening heel leuk. Het lint werd doorgeknipt. Er was een toneelstuk en de toneel-

spelers heb ik ook een keer op t.v. gezien. Ik vind het heel leuk op de nieuwe school. Dansen en lek-

ker eten vond ik ook leuk. Ik had super veel bordjes gehaald, met heel veel broodjes knakworst. Toen 

zat ik wel erg vol!  

Finn: De opening vond ik erg leuk. Het toneel vond ik heel leuk, het was heel grappig! Ik vind het leuk 

dat we langere tafels hebben in de nieuwe school en krukjes en dat we op de gang kunnen spelen. Ik 

vind het het leukst om in de nieuwe bouwhoek te spelen. De pannakooi is ook erg mooi, daar kan ik 

lekker voetballen. 

Emma: De opening vond ik heel erg mooi door de ballonnen. Alles was mooi versierd. Een meneer 

vertelde ook iets over de nieuwe school en dat vond ik interessant. De voorstelling was heel geinig, 

ze waren erg grappig. Verven was ook leuk, want ik teken ook heel vaak. De muurschilderingen zijn 

erg mooi, de afdekhoeken zijn ook fijn, dan kun je lekker rustig werken.  

Tim: Ik vond het leuk dat de nieuwe school open ging. De plaatjes op de deuren zijn heel mooi. Rond-

kijken om te zien hoe alles eruit zag, vond ik ook leuk. Het dansen in de gymzaal was heel leuk. We 

dansten over het water, over vuur en in de lucht. De dansmeester was ook grappig. Het buitenplein 

vind ik heel mooi, de nieuwe zandbak en het nieuwe speelgoed ook.  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

         
 
‘ 



Verjaardagen 

In de maand december en januari zijn de volgende leerlingen jarig of jarig geweest:

        

     Groep: 

DECEMBER 
1 Lieke Kielstra    1. Dassen 
1 Elynne Tuinman   7. Kikkers 
3 Danny Swart    8. Salamanders 
7 Sanne Agema   6. Libelles 
8 Jelrik Wassenaar   1. Dassen 
14 Jelte Peeters    3. Eekhoorns 
16 meester Romke 
20 Hiske de Glee   3. Eekhoorns 
21 Lisa Welles    7. Kikkers 
23 Jesse van Dijk   1. Dassen 
28 Nienke van Engelenhoven 1. Dassen 
28 Elin Siesling    7. Kikkers 
JANUARI 
1 Else Agema    4. Rupsen 
1 Mette Visser    4. Rupsen 
4 Thys Groensma   2. Vossen 
5 Levi Toby    1. Dassen 
5 Mats Toby    1. Dassen 
6 Wiebren Couperus   5. Vlinders 
7 Ivo de Wagt    7. Kikkers 
10 Juf Joyce 
11 Thúr Snoek    5. Vlinders 
11 Kristal Wouters   8. Salamanders 
17 Ryan van Dinteren   2. Vossen 
17 Jordy Krijgsman   6. Libelles 
18 Nynke Geertsma   3. Eekhoorns 
19 Jelle Smit    7. Kikkers 
22 Arjen de Jong   3. Eekhoorns 
28 Fayèn Brouwer   2. Vossen 
29 Juf Tineke 
31 Gerrit van Norel   5. Vlinders 
31 Sann Rijken    7. Kikkers 
 

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 december en januari verwelkomen we in groep 1. De Dassen: 

 

 LIEKE KIELSTRA, MATS EN LEVI TOBY, LUCAS VAN DER PLOEG 

 

Een hele fijne basisschooltijd toegewenst op onze school! 


