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Nieuws uit de school 

 

En dan zijn we al weer bijna aan het eind van het schooljaar. Door de thuiswerk-

periode en de aanpassingen als gevolg van Covid 19, was het wederom een bij-

zonder roerig schooljaar. Een collega noemde het afgelopen week een ‘vals’ 

schooljaar en die term beschrijft goed hoe wij dit schooljaar hebben beleefd. De 

verbijstering dat er wederom thuis gewerkt moest worden, de vele beperkingen 

waarmee we te dealen hadden in het dagelijks leven en ook bij de terugkeer op 

school Dit deed wat met ons, met onze leerlingen en ook met u als ouders. Wij 

hopen dit dan ook nooit weer mee te maken en willen vooral met u vooruit kij-

ken.  

Het schooljaar 2021-2022 beloofd een bijzonder jaar te worden. In de kerstva-

kantie hopen we eindelijk de nieuwe school te betrekken en ook op onderwijs-

kundig gebied kunnen we de volgende stap zetten. Zoals bekend is een aantal 

jaren terug de schoolvisie opnieuw ontwikkeld en hebben we, waar mogelijk, al 

aanpassingen in aanbod en afstemming gedaan. Zoals u weet krijgt dit een extra 

impuls en gaan we schoolbreed in drie units werken. We volgen hierbij een bege-

leidingstraject ‘Anders leren organiseren’. Over de voortgang, evaluatie e.d. hou-

den we u op de hoogte via de nieuwsbrief en 

uiteraard kunt u altijd bij ons terecht voor uw 

vragen. Verderop in de nieuwsbrief vindt u 

nog informatie over het volgende schooljaar.  

Nog een week, waarbij we afscheid nemen 

van groep 8, een feestelijke laatste schooldag 

hopen te beleven en dan sluiten wij voor een 

aantal weken de deuren. Op maandag 23 au-

gustus hopen alle kinderen weer op school te 

mogen begroeten! 

Namens het team,  

Albertha Hoekstra  

Directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWS De Nijewier 

Aengwirderweg 284 

8458 BJ Tjalleberd 
  

swsdenijewier@tjongerwerven.nl  

‘t Nijewier Nijs 

Agenda 

• 23 augustus 1e schooldag (let op nieuwe schooltijden) 

• 23 augustus: start gouden weken 

• 2 september: studiedag ‘Anders leren organiseren’, alle leerlingen vrij. 

• 6 september: vergadering ouderraad, 19.30 op school 

• 9 september: Informatiemarkt– voorlichting in alle groepen. 18.30-19.30-vrije 

inloop. Nader informatie t.a.v. organisatie volgt.  

• 10 september: 1e nieuwsbrief 
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    Laatste update schooljaar 2021-2022 

 

• Vanaf 23 augustus gaan de nieuwe schooltijden in. De schooldag start om 8.30 en eindigt om 

14.15. 

• We blijven met 4 ingangen werken. Op elke deur komt te staan voor welke groepen deze toegan-

kelijk is.  

• Alle stamgroepen hebben vanaf volgend jaar een dierennaam. Deze namen passen bij de school-

platen van fotobehang welke in de nieuwe school komen. Zo heeft de onderbouw ‘het bos’, de 

middenbouw ‘de weide’ en de bovenbouw ‘de sloot’.  

• Aanvang schooldag: Alle groepen werken met een inloop vanaf 8.15. Bij binnenkomst start elke 

leerling met zijn/haar inloop activiteit.  

• Bij de onderbouwunit (Dassen, Vossen en Eekhoorns) mogen de ouders hun kind nog steeds niet 

binnen brengen. Het is namelijk niet mogelijk om in de school/gang de 1,5 meter te handhaven 

wanneer meerdere ouders naar binnen/buiten gaan. Voorlopig is dit nog steeds een basisregel 

waar we ons aan moeten houden. De leerkrachten vangen de kinderen bij de deur op.  

• Vanaf 8.20 is er pleinwacht op het plein. Om 8.25 gaat de bel en moeten alle kinderen naar binnen. 

Om 8.30 start de les voor alle leerlingen.  

• De pauze momenten zijn gesplitst.   

• Het gymrooster voor 2021-2022 is tot de verhuizing als volgt:  

 

 

 

• De volledige jaarplanning staat inmiddels op de website onder de agenda. Hierin staan alle marge 

dagen/middagen, vakanties en activiteiten. (op de website, in de taakbalk op ‘schoolinfo’ gaan 

staan. De agenda kan vervolgens per maand worden doorgebladerd) De planning is onder voorbe-

houd. Zo zijn bijvoorbeeld de (naschoolde) sportactiviteiten voor volgend jaar nog niet bekend.  

 

Wordt vervolgd op de volgende pagina 

Dinsdag Leerkracht (Sybren) Tijdstip 

Dassen/
Vossen 

Sandra/Ilse 8.30-10.00 

Eekhoorns Gerda 10.00-11.00 

Rupsen/
Vlinders 

Esther 11.00-12.30 

Kikkers Joyce 12.45-14.15 

Woensdag leerkracht Tijdstip 

Libelles Moniek 12.45-14.15 

Vrijdag leerkracht Tijdstip 

Salamanders Talita 12.45-14.15 
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    Hulpouder zijn… 

is vrijwillig. 

        Maar niet vrijblijvend. 

 Is verbonden. 

   Maar niet gebonden. 

 Is onbetaalbaar. 

      Maar niet te koop. 

      Is positief denken. 

  Is positief doen. 

Met als enig doel 

voor jezelf en de ander 

een goed gevoel. 

 

Alle groepsouders, ouderraad-ouders, MR-ouders,  sportouders, rij-ouders, meefiets-

ouders en al die 101 dingen waarvoor wij nooit tevergeefs een beroep op u doen:  

BEDANKT! 

Bij deze alvast een overzicht van de margedagen en middagen: 

 

Margedagen 2021-2022– studiedagen team 

Donderdag 2 september   Maandag 7 februari 

Donderdag 23 december (verhuisdag) Woensdag 25 mei 

Vrijdag 24 december (verhuisdag)  Vrijdag 24 juni 

      Vrijdag 15 juli  

Margemiddagen2021-2022 (leerlingen 12.00 vrij)-studiemiddag team 

Maandag 20 september   Woensdag 2 februari 

Dinsdag 16 november   Dinsdag 31 mei 
 

• U heeft via de mail een kopie ontvangen van de schoolgids voor 2021-2022 en de informatiegids 

2021-2022. In deze gidsen vindt u alle (praktische) informatie van de school terug.  

• Op dit moment zijn er geen beperkende extra schoolmaatregelen meer omtrent Covid-19. Alleen de 

‘beslisboom’ t.a.v. verkoudheid e.d. is nog van kracht en de landelijke ‘gedragsregels’ t.a.v. hygiëne 

en de 1,5 meter.  Mochten er weer aanpassingen nodig zijn, dan laten we u dit uiteraard weten.   
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  Nieuws van de TIJGERS en de OLIFANTEN   
 

De afgelopen tijd hebben we gewerkt aan het thema: de aarde, vulkanen en di-
no’s! Wat hebben de kinderen hard gewerkt en veel geleerd. Tijdens het groeps-
doorbrekend werken hebben de kinderen ook veel samengewerkt en daarbij veel 
van elkaar geleerd.  

Op 16 juni hadden we een Meesterlijke juffendag! We zijn begonnen met een 
fietstocht door het dorp waarbij alle kinderen verkleed waren op hun mooie ver-
sierde voertuig. Deze dag hebben we leuke spelletjes gedaan en het was een 
prachtig feest! 

Afgelopen woensdag zijn we met de kleuters op schoolreisje geweest naar de 
Drentse Koe in Ruinerwold. Wat hebben we het leuk gehad en heerlijk gespeeld.  

Het bijzondere schooljaar zit er weer bijna op. We maken er nog een paar leuke 
dagen van en wensen iedereen een mooie zomervakantie toe.  

Groetjes de Tijgers en de Olifanten 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Afscheid  

Traditiegetrouw nemen we aan het eind van het schooljaar af-

scheid van onze groep 8 leerlingen: 

Jelmar Feenstra, Nynke Flapper, Rikst Holtrop, Nienke de 
Jong, Cas Jonker, Dries Jonkman, Jesper Minkes, Sybrich 
Mulder, Rienk Oerlemans, Fenna Otter, Marrit Otter, Jisse 
Scheper, Roan van der Werf, Jelmer Zandvliet 

zij gaan naar het voortgezet onderwijs. 

In het Nijewier team nemen we afscheid van onze invalster Juf Lotte en de stagiares 

Marjan en Annewil. Dames bedankt. 
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Nieuws van groep 3 

Vorige week hadden we de laatste les Hemel en Aarde. We hebben ge-

luisterd naar de verhalen van Jacob en Ezau. Twee broers die heel erg 

van elkaar verschilden, ruzie kregen en elkaar heel erg lang niet hadden 

gezien. Was de ruzie vergeten en konden ze weer verder als broers of 

moest de ruzie eerst nog goed gemaakt worden, toe ze elkaar na jaren 

weer zouden zien. In groep 3 hebben we nagedacht over verschillende 

manieren om het weer goed te maken. Die zijn op de foto gezet en daar 

hebben we een collage van gemaakt. Deze vindt volgend jaar een plekje 

in groep 4 zodat het een geheugensteuntje blijft om goed met elkaar om 

te blijven gaan. 

We hebben een fantastisch jaar achter de rug, waarin we heel fijn met 

elkaar zijn omgegaan. Elkaar hebben geholpen en getroost, want zoals 

overal was er ook bij ons wel eens verdriet. We hebben met elkaar ge-

speeld en van elkaar geleerd. Na de vakantie zien we elkaar weer en ho-

pen we er weer een top jaar van te maken met elkaar. Natuurlijk groep 3 

niet meer elke dag met juf Nelly en juf Gerda, maar wel met elkaar.  

FIJNE VAKANTIE!  
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Schoolreis groep 4, Duinen Zathe 
 
we zijn  met de klas naar Duinen zathe geweest en ik ben spookhuis met martha en 
colin 
en ik ben in 8baan en het was heeeeel leuk en wij ginen patat 
groet colin en martha 

 
ik en jurjen zijn van de drie waterglijbanen geweest. de groene was het engst. maar de 
blauwe en de gele vielen wel mee.we waren 10 keer in de botsauto's geweest.we zijn 
ook in het spookhuis geweest ik vond het eng en jurjen vond het leuk. groetjes  
wiebren en jurjen 

 
schoolreis 
 
Het schoolreis was heel leuk en er waren leuke attractie. En welke attractie ga ik ver-
tellen 
Een  grote achtbaan en een spookhuis en een kleine achtbaan en botsautos.  
en het is er heel leuk en ik wil er elke dag heen  
 
groetjes Wybren 
 
van wytze en teun 
 
wij zijn op schoolreisje geweest.   wij vonden het heel leuk. dit vond wytze het 
leukst   hij vond de supernova het leukste . 
 
dit vond teun het leukst 
 
ik vond de waterglijbaan met de bootjes het leukst. 
 
 ik vond de grote achtbaan het leukste en het enkst en de trapautos waren het aller 
aller leukste en het spookhuis eng en leuk en er was ook een springkussen en het pret-
park was in duinen zathe           groetjes atse hessels 
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schoolreisje 
het schoolreisje was heel leuk gisteren wat ik leukste vond ik spookhuis en de acht-
baan spookhuis was heeeel leuk omdat ik er wel 7 keer in ben geweest er was een 
heel grappige filmpje en een disco op het eind dat was zo leuk!  
achtbaan ging zo stel! dat ging ook hoog dat was zo leuk! 
 
groetjes Marissa 
 
Ik ben Ties en ik ga vertellen over ons schoolreisje vertellen.Ik vond het rollercoaster 
het leukste supernova 2e leukst en er is ook een spookhuis en er is ook een waterglij-
baan met bootjes er is ook een reuzenrups maar daar ben ik niet in gewest.Er zijn ook 
bots autos die vont ik heeeeelll!!!!!!!!!!! 
leuk.                                                                             Ties 

 
wij zijn op schoolreisje geweest en we gingen met de bus  
we gingen naar duinen zathe  ik ging in alles wat er was  
met djoeke het leukste vonden we de london city 

coaster  
van jelka 

 
schoolreis duinen zate 

er een heel leuk spookhuis. 
het was heel grappig. 
en er was enge  achtbaan. 
en die was heel spannend. 
groetjes Hanne en Berber 
 
schoolreis 
Groep 4  is  gister  op  schoolreis  geweest  in  duinen zathe  het  was  een  groot  suc-
ces  en  het  was  leuk  en  spannend en  wat  ik  het  leukst  vond  was  het  springkus-
sen  want  we  drukten  elkaar  er  van  af  endat  was  leuk en  eng    
Groetjes   Gerrit  van  norel 
 
schoolreis 
 
Wij zijn op schoolreis geweest. we waren in  
duinen zathe daar waren leuke attracties  
zoals het spookhuis en de super nova  
groetjes Noémi 
 
 
Thúr en Julian vonden het ook heel leuk in Duinen Zathe. 
 
Juf Moniek en juf Esther en de begeleidende ouders hebben erg genoten van alle blije 

gezichten. En het samen kunnen beleven van een uitje, geweldig.  
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Nieuws van groep 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gingen in een dubbeldekker naar Slagharen een uur en een kwartier rijden, 
best lang dus, maar iedereen vermaakte zich wel. Toen we bij Slagharen aankwa-
men moesten we achter groep 7 aanlopen en moesten we wachten op de kaartjes 
die juf Simone haalde en ondertussen maakten wij de groepjes, de meeste hadden 
dat al op school gedaan en sommige nog niet die wisten niet bij wie ze konden aan-
sluiten of er was iemand alleen, toen we konden verder lopen en bepaalde we de 
verzamelplek de verzamelplek was voor: als we patatjes gingen eten of als er iets 
was konden we naar de verzamelplek of als je iets niet wist waar dat was. Toen we 
alles hadden besproken mochten we in de groepjes die je had gemaakt, mocht je 
door het park heen lopen en in de attractie's, het was super leuk. Ik was samen 
met Else en Roos het was gezellig we gingen in de Gold Rush die vond ik het span-
nenst van allemaal die ging heel snel achteruit en toen ging je bijna over de kop 
maar net niet en toen bleef je even hangen en ging je er vandoor ZOEF wat ging 
dat snel zeg, hij maakte wel 3 loopings echt leuk en eng en hij maakte de schroef 
dat is dus dat je helemaal rondjes draait zoals een echte schroef, bij die attractie 
had ik de hele tijd mijn ogen dicht toen bij het begin toen hij bijna over de kop ging 
trok ik een heel gek en raar gezicht toen het was afgelopen moesten we allemaal 
even bijkomen van de snelle en spannende attractie en Roos en Else gilden heel 
hard toen gingen we in de Wildwaterbaan Else wou er niet  omdat ze niet nat wou 
worden dat snap ik ook wel want het was niet super warm maar Roos en ik dachten 
het tegenovergestelde ons maakte het niet uit om nat te worden je ging omhoog 
en ging een bocht om en ging je hard naar beneden en het water spatterde alle 
kanten uit hahaha  wat was dat leuk het water spatterde op ons gezicht en een 
beetje op onse kleren en ons gezicht was wel doorweekt en ons haar was nog wel 
droog. Ook gingen we in de Eagle die ging 35 meter hoog heel hoog dus hij draaide 
niet snel maar ook niet langzaam maar wel hoog dus je zat zonder gordel alleen 
een deurtje dicht maar je kon er gelukkig niet uit vallen die was super leuk. Ook 
gingen we in de stieren die draaide de heletijd rond en ging op en neer hij was echt 
SUPER leuk.  
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Nieuws van groep 5 vervolg 

Ook gingen we in een treintje die ging ook super hard je gaat langzaam om hoog 
en dan voelt het alsof je daarna keihard naar beneden stort maar je gaat er heel 
snel vanaf en dan maak je een hele scherpe en harde bocht! En we gingen er 3 
keer in ofzo en ik dee de hele tijd mijn handen om hoog WOW! Wat leuk en snel! 
Ook gingen we in de maan die heet Apollo hij ging ongeveer 6 of 7 meter hoog wel 
hoog dus en hij ging lekker snel!! En we gingen in een trein die was op het spoor in 
de lucht en ging langzaam hij maakte een hele rondreis door het hele park wel leuk 
want dan zag je waar alles was en kon je daar in wat je mischien niet wist en als je 
in dat treintje ging zag je het wel waar alles was leuk dus! Ook gingen we in een 
donkere grot het was echt donker en alleen wat nep vlammetjes voor een beetje 
licht veel zag je niet. Toen mocht je in een bootje we gingen natuurlijk met zijn 3en 
daar zag je allemaal enge mensen die schatten wouden pakken en een beer die je 
niet verwachte eng dus en mensen die schoten en dat was een flits en die maakte 
een foto van jezelf je hoorde ook echt een knal alsof ze echt schoten en toen kwam 
er een mini klein fonteintje met water we werden een beetje nat maar ja het geeft 
niet ook kwam er een waterval die eigelijk de weg blokkerde toen we er heel dicht-
bij waren was de waterval er nog steeds toen opeens waren we er en gilden we we 
dachten dat we kledder nat waren maar opdat moment stopte het, gelukkig, we 
konden er droog doorheen hij was super leuk! Ook waren er fietsen als je ging tra-
pen ging je omhoog je kon er met 2 personen in dus niet in je eentje trappen! Die 
attractie was ook weer geslaagd toen gingen we patatjes eten en gingen we een 
groepsfoto maken Roos ging ook daarna in de High Fall die gaat heel hoog en stort 
daarna heel hard naar beneden Ik en Else durften niet we vonden Roos heel stoer, 
toen gingen we weer in de dubbeldekker toen waren we bij school en was het LEU-
KE schoolreisje voorbij wel jammer maar we hadden een leuke dag! 

Geschreven door Sanne Agema groep 5 

Schoolreisje  

We zijn woensdag naar een pretpark met groep 5,6 en 7 er waren allemaal actrac-
tie. Ik ben niet in allemaal geweest maar wel in veel actracties ik ben in een snelle 
achtbaan geweest,2 en een reuserad en de boomstam en nog meer maar dat weet 
ik niet meer we hebben een kaart gepakt om de weg te vinden we mochten alleen 
in een achtbaan en alle achtwe waren helemaal nat. We snapten niet helemaal de 
kaart het leek anders dan in het echt een beetje dan ik ben een beetje misselijk 
geworden door een van de achtbaan de lopings maakt maar dat was wel leuk we 
mochten eigen groepjes maken ik was met 4 kinderen 2 goep 5 2 groep 7 in één 
was de tijd op dus daar konden we niet in dat was de flieval. Het was een heel 
groot park veel mensen , neem vooral een kaart mee anders raak je de weg kwijt 

Van Wessel groep5                                                                                                                                                                                                                                            
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Nieuws van groep 5 vervolg 

Slagharen 

We gingen in een dubbeldekker naar Slagharen. 

We gingen eerst boven 

We zijn in het treintje geweest en in de boomstammen. 

En we zijn en het reuzenrad geweest. 

En we hebben ook patat gehad. 

En toen mochten we weer spelen. 

We zijn nog een paar rondjes in het reuzenrad geweest en in de boomstammen. 

En we zijn ook in een bootje geweest in een grot en er zaten piraten in de grot en 
indianen. 

En we zijn ook nog een keer in het treintje geweest. 

En we zijn in de adelaar geweest die draaide rondjes in de lucht. 

En we zijn met bootjes van een waterglijbaan geweest. 

En toen gingen we terug naar school beneden in de dubbeldekker. 

  

Geschreven door Redmar Kerkstra (groep 5)  

 

Een fijne vakantie toegewenst namens alle kinderen en juffen van groep 5 
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Nieuws van groep 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van groep 6 

 

Meesterlijke juffendag, 16 juni 2021 
  Geschreven door: Ada 

 Getekend (rechts) door: Jente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

    Schoolreisje, 30 juni 2021 
        Geschreven door: Brecht 
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Nieuws van groep 7 

Heemkunde: De Deelen 
In de projectweek gingen wij (groep 7) naar de Deelen en hebben daar veel leuks gedaan 
van boottochten tot wandelingen we kregen een verrekijker en een papiertje met alle vo-
gels in de Deelen en er was een wandeltocht met een quiz waarvan het antwoord was wei-
devogels. 

we hebben veel vogels gezien van een huismus tot een zwaan tot een blauwe reiger tot 
een oeverspin. we hebben veel geleerd. (let op nu komen de details)  de groep splitste zich 
op in twee groepen en de eerste begon met de wandeltocht/speurtocht en de andere met 
de boottocht. 
Danny en Viggo 
 

 

Schoolreisje 

we mochten voor het eerst met een dubbeldekker naar schoolreisje zelf mochten we boven 
zitten wat wel jammer was dat we achteraan moesten zitten toen we daar aankwamen 
mochten we meteen naar het park toe lopen toen ging juf de kaartjes regelen om naar bin-
nen te kunnen te komen. Voordat we zelf door het park mochten lopen moesten we eerst 
een verzamelplek hebben daar moesten we kwart voor twaalf weer zijn want dan gingen 
we eten. we zagen als eerst de free fall toen we er in zaten waren we helemaal in paniek 
van angst maar gelukkig was er een storing. W We gingen meteen daarna naar de andere 
kant van het park want daar was een van de leukste attractie van het park de goldrush. we 
gingen met een groepje van 5 daar in met kyan marlon kristal en doutsen en yfke. We gin-
gen met een karretje in de lucht weer terug naar de verzamelplek daar gingen we een lek-
ker patatje eten en een lekker vlees je kon kiezen uit frikandel of kroket of kaassoufflé. we 
gingen daarna meteen verder en we gingen het noch een keer proberen in de freefall en 
dat was gelukt we kregen bijna een hartverzakking zo eng was het. we gingen daarna in 
de wereld bol was echt grappig. toen kwamen we juf met een groepje tegen en gingen 
naar goldrush. we gingen in een waterattractie met kristal Marlon Doutsen en yfke. Dout-
sen en yfke maakten kristal en marlon helemaal nat. 

We gingen in nog veel meer attracties het was echt super toen we weer naar de bus gin-
gen toen mochten we weer boven maar we mochten nu zelfs vooraan doutsen en ik zaten 
voor met sytse en kyan in de bus gingen we noch allemaal snoep met elkaar ruilen en de-
len. 

 
gemaakt door doutsen en yfke 

 

 

GROTE REKENDAG 

 
 
In de ochtend gingen we met z'n allen gingen we een zin maken met koffers. 

We kregen een filmpje te zien we moesten opdrachten doen,door het filmpje te kijken. 

We moesten een meisje helpen om naar d'r vriend te komen. 

Het was een soort speurtocht,Het was ook best moeilijk.Je maakten het met een groepje 
van drie.Je moest ook lijnen maken met een liniaal en codes invoeren.Toen we klaar wa-
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Nieuws van groep 7 vervolg 

 

fietsexsamen  

 
We gingen naar het stadion in heerenveen daar kreeg je een nummer.Je begon bij start 
toen moesten we de gele pijlen volgen die door heerenveen waar en verspreidt. 

Er stonden mensen in gele hesjes te kijken en te beoordelen over hoe we het deden. 

 
ties en jitse 
 
 

Vaderdagcadeau 

 
Vaderdag, we kennen het allemaal. 

Nou ik (luc groep7) maakte een plankje met spijkers in de vorm van een ijsje.  

en daarna ging ik met gele en witte draad om de spijkers heen. en toen zag het eruit 
als een ijsje. 

Luc 

 

Fierljeppen 

 
We gingen op de fiets naar Heerenveen om te Fierljeppen, we gingen eerst op het zand 
oefenen van een vlonder en sprongen met een stok naar de grond, daarna oefenden we 
om in de paal te klimmen. En toen mochten we over het water in plaats van het zand, Crijn 
was de eerste die over het water sprong en viel in het water, daarna nog een keer. Op een 
geven moment mochten we niet meer springen omdat het niet meer veilig was, omdat het 
zand te nat was. Yfke en Doutsen wouden graag in het water springen maar dat mocht niet, 
omdat het onweerde. Daarna gingen we weer op de fiets naar school, maar het onweerde 
erg dat je bliksem zag. 

 
Van Marije, Ilse en Doutzen. 

 Meester en juffendag 

 
Voor meester en juffendag moesten we verkleed naar school en onze fiets versieren voor 
de optocht. Na de optocht gingen we allemaal spelletjes doen zoals, limbo dansen, voetbal 
sjoelen, zaklopen en nog veel meer. Het was mooi weer dus we moesten ook veel drinken 
daarom hadden ze een kabouter met water gevuld dat was best fijn. Op het laatst van de 
dag gingen we een film kijken je kon kiezen uit bigfoot, meester kikker, raya en de laatste 
draak en als je dat niet wou iets voor jezelf maar dat wou niemand. het was een hele leuke 
week.  

gemaakt door Willeke en Mieke 
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Nog meer nieuws van groep 7 

Hutten bouwen in het bos met groep 7. 

 
We gingen met zijn allen naar het bos. Daar kregen we uitleg over wat we gaan doen hij 
liet de materialen zien aan ons. Het waren 2 zagen, touw en dikker touw. 

Toen gingen we bouwen met touw aan de bovenkant een piramide bouwen voorderest 
mag je het zelf bedenken. Veel gebruikten takken en zommigen riet .  

Dat moest je met touw vast knopen . Veel krijgen het wel af sommigen niet het was super 
leuk dat was de hutten bouwen. 
Crijn en Roan 

 

Heemkunde 

je had 7 verschillende dingen. 

zoals vuur maken met hooi en  watje \make up verwijderaar 

flint and steel en vergrootglas.niet veel kinderen lukte het om een vuurtje te maken.niet 
iedereen heeft het kunnen doen. 

er waren nog andere niet interessante dingen maar geen zin om uit te leggen. 

Sverre en Ferre 

 

1 tegen allen  

we moesten opdrachten doen voor een mevrouw van de bieb en als we wonnen kregen we 
taart en wij hadden gewonnen en we kregen taart.er waren 100 opdrachten. we moesten 
een rap maken bij een opdracht, we moesten een boek voor lezen aan de klas. 

Sytse en Kyan 

 
 

Moederdagcadeautje 2021 

We hadden dit jaar bij moederdag keuze uit ijsco stokjes, zelf bedenken en de kalender. 
Marlon en Elske kozen ijsco stokjes en Gerbrich koos zelf bedenken. Bij de ijsco stokjes 
mocht je zelf bedenken welk dier je ging maken met de ijsco stokjes. Marlon koos een 
hond en Elske een pinguïn. Je moest dan eerst een dier op google opzoeken, en dan uit-
printen. Toen moesten we eerst alle stokje op maat meten. Daarna lijmen het mocht niet 
op het papier plakken, dat was wel een heel gedoe we hebben vaak onze vingers ver-
brandt aan het lijmpistool. Bij zelf kiezen mocht je zelf weten wat je ging maken, je moest 
ook zelf je spullen meenemen. Gerbrich heeft een hartje met ijsco stokjes eromheen ge-
maakt. En eerst begon je met zagen van een vorm en dan ging je de randen schuren. Als 
je daarmee klaar bent dan mag je het gaan verven. Als je het geverfd hebt mag je de ran-
den beplakken met ijsco stokjes op maat. Je brandde jezelf daarbij óók aan het lijmpistool. 
Bij de kalender ging je hele mooie foto´s uitprintten en op de kalender plakken bijvoorbeeld 
bij augustus. Als je de foto´s hebt geplakt mag je de randen of de voorkant inkleuren. Dan 
is de kalender helemaal versierd. 

 
Door: Marlon Agricola, Elske de Boer en Gerbrich de Roos 
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Nieuws van groep 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor onze groep 8 
 

Trots 

 

Het einde is in zicht, 

één voor één zijn we voor jullie gezwicht. 

 

We hebben jullie zien groeien 

en open zien bloeien. 

 

Jullie hebben vrijwel iedere dag 

een lach op ons gezicht getoverd. 

 

En voor altijd een plekje 

In ons hart veroverd. 

 

Tot ziens en heel veel succes op het VO! 

Team SWS de Nijewier 



Verjaardagen 

In de maanden juni, juli en augustus zijn de volgende leerlingen jarig of jarig ge-

weest:           

 Groep: 

Juni 

6 Wybren de Glee    4 
12 Roan van der Werf    8 
13 Mare de Vries    3 
13 Ada van der Werf    6 
21 Marissa Praamsma    4 
24 Mirte van Dijk    3 
24` Juf Ilse 
27 Hette Knijpstra    5 
28 Yfke Oerlemans    7 
29 Marijn Lenstra    1/2: de olifanten 
 
Juli 

3 Colin Brouwer     4 
3 Viggo Dozy     7 
3 Yfke Tolsma     1/2 De tijgers 
4 Justin Schaper    6 
5 Reina Flapper    3 
8 Sophie Tuinman    1/2 De tijgers 
14 Jurjen Hendriks    3 
15 juf Simone 
16 Naomi Brandsma    3 
17 Matz Schadenberg    1/2: de olifanten 
18 Juf Moniek 
20 Mette Kisman    1/2 De tijgers 
21 Tess Douna     1/2: de olifanten 
24 Marinthe Koevoets    1/2: de olifanten 
26 Ferre van der Berg    7 
26 Nyck Mooij     6 
27 Aron de Leeuw    1/2 De tijgers 
28 Liam de Lang     7 
28 Bram van der Veen    6 
30 Giselle Sietsma    1/2: de olifanten 
 
Augustus 
 
2 Wytze Knijpstra    3 
4 Lennart Peeters    5 
7 Wessel Voolstra    5 
7 Jitse Welles     1/2 De tijgers 
9 Jordy Wouters    5 
14 Martha Meester    4 
17 Jisse Scheper     8 
23 Elske de Boer    7 
25 Sverre Kerkstra    7 
27 Jelmer Zandvliet    8 
29 Wemke Holtrop    5 
31 Emma van Nugteren    1/2 De tijgers 
31 Noémi Woldering    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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