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Nieuws uit de school 

• Afgelopen week is er weer overleg geweest t.a.v. de nieuw-

bouw. We liggen goed op schema, volgende week wordt er ge-

start met het opmetselen van de buitenmuren. In juni wordt als-

nog de 1e bouwhandeling georganiseerd met behulp van de leer-

lingenraad en alle leerlingen krijgen dan een rondleiding door 

het nieuwe gebouw. De verwachting is dat dan goed te zien zal 

zijn goed het eindresultaat wordt. Deze dag krijgt een feestelijk 

tintje.  

• We zijn volop bezig met de formatie en groepenindeling voor 

het volgende schooljaar. Het werken in units zal daarbinnen een 

steeds grotere rol spelen. Juf Albertha wordt vanaf 1 augustus 

ook directeur van CBS In de Kring in Oosterwolde en zal daar-

door minder in Tjalleberd zijn.  

• Sinds twee weken is het ouderportaal geopend. Zoals we al 

hadden gedacht verliep dit niet helemaal vlekkeloos, maar de 

meeste ouders hebben nu toch echt toegang. Helaas is de weer-

gave van het leerlingvolgsysteem, met alleen een cijfer score en 

geen vaardigheidsscore, binnen de ouder omgeving teleurstel-

lend. Hier is al meerdere keren contact over geweest met Par-

nassys. Helaas voelen zij niet de urgentie om dit op korte ter-

mijn aan te passen. Ze nemen onze opmerkingen mee als tip om 

eventueel in de toekomst wat mee te doen. Mocht u nog nog 

vragen hebben, dan horen we het graag.  

Team SWS De Nijewier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWS De Nijewier 

Aengwirderweg 284 

8458 BJ Tjalleberd 
  

swsdenijewier@tjongerwerven.nl  

‘t Nijewier Nijs 

Agenda 

• 2 t/m 5 april vrij: Pasen 

• 6 april: start projectweken 

• 20 & 21 april afname IEP toets groep 8 

• 23 april: Koningsspelen 

• 27 april: Koningsdag: alle leerlingen vrij 

• 3 t/m 14 mei: Mei vakantie 

• 21 mei: volgende nieuwsbrief 
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Vakantierooster schooljaar 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaand is het vakantierooster voor het volgende schooljaar. Dit is het wettelijke 
rooster. Hiernaast zullen er nog een aantal margedagen worden ingeroosterd. Dit is nu 
nog niet bekend. Het volgende schooljaar gaan we ook verhuizen naar het nieuwe 
schoolgebouw en dit zal van invloed zijn op de verdeling van de margedagen. Zodra er 
duidelijkheid is over de precieze oplevering, kan de algehele planning gemaakt worden.  

 

Eerste schooldag: maandag  23 augustus 2021   

            

Vakantie   periode     dagen 

    eerste dag laatste dag     

Herfstvakantie   18-okt 22-okt   5 

Kerstvakantie   27-dec 7-jan   10 

Voorjaarsvakantie 21-feb 25-feb   5 

Paasvakantie goede vrijdag 15-apr 18-apr   2 

Koningsdag    27-apr 27-apr   1 

Meivakantie    2-mei 6-mei   5 

Hemelvaart   26-mei 27-mei   2 

Pinkstervakantie 3-jun 6-jun   2 

Zomervakantie   18-jul 26-aug   30 
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Even voorstellen…… 

Hallo allemaal, 

Even mezelf voorstellen! Na de voorjaarsvakantie is mijn stageperiode gestart op 

SWS De Nijewier, dus sommige hebben mij al wel gezien. 

Het lijkt me leuk dat jullie mij op deze manier wat beter le-

ren kennen! Mijn naam is Annewil Verwindt, ik ben 18 jaar 

oud en woon samen met mijn ouders, broertje en zusje in 

De Knipe. In mijn vrije tijd doe ik graag leuke dingen met 

mijn vriend en met vriendinnen. Heerlijk als we weer gezellig 

met z’n allen op een terrasje kunnen zitten.  

Verder ben ik gek op muziek en speel ik zelf ook een instru-

ment, namelijk dwarsfluit. Qua sport ga ik (graag) naar de 

sportschool om fit te blijven. In het weekend heb ik een bij-

baantje bij de schoenen-

winkel Omoda in Heeren-

veen. Dit vind ik ook erg 

leuk om te doen, mensen blij maken met een 

mooi paar schoenen. Ook ben ik hier vaak te 

vinden in de kinderhoek! 

Vroeger wilde ik altijd al juf worden, thuis speel-

de ik ‘schooltje’ en deed ik de juf precies na. En 

nu komt mijn grote droom eindelijk uit! Ik heb 

een MAVO en HAVO diploma en zit nu in het eer-

ste jaar van de PABO op de Hanze hogeschool in 

Groningen. Mijn stage bij juf Sandra, bij groep 1/2 de Tijgers is mijn allereerste 

stage. Ik heb het hier heel erg naar mijn zin! Ze hebben mij positief ontvangen en 

ik voel me al helemaal thuis tussen de andere collega’s. Ik hoop in mijn stageperio-

de de Tijgers van groep 1/2 zoveel mogelijk op een leuke manier te kunnen leren! 

Ook wil ik zelf heel veel leren van Sandra en van de kinderen natuurlijk.  

Groetjes, 
Annewil ;) 

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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Baby nieuws 

Juf Paulien is 3 maart jl. bevallen van 
een dochter. Wij wensen Paulien, Ja-
cob en de kinderen veel geluk met de 
geboorte van hun dochter en zusje.  
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Projectweek Heemkunde van 06-04-2021 t/m 16-04-2021 

 

Vanaf 6 april starten wij met onze jaarlijkse projectweek. Dit 

jaar gaan wij werken over het onderwerp Heemkunde. Wij gaan 

hierbij onderzoek doen naar de leefomgeving Wij verdiepen ons 

in de geschiedenis, wetenschap & techniek en in de NME: Natuur 

& milieu-educatie. 

Experts op deze gebieden ondersteunen ons de komende 2 we-

ken om aan alle groepen verschillende workshops/ activiteiten 

aanbieden.  

De groepen 1/2 en 3 gaan de volgende activiteiten/ workshops 

volgen:  

NME: Er wordt een kabouterpad  georganiseerd in het bos voor 

school en we krijgen nog een leuke activiteit waarbij we a.d.h.v. het voorleesboek: Pykje 

Fjouwer een ‘Grutto belevenis’ op het veld achter school gaan beleven.   

Wetenschap & techniek: Wij gaan bezig met het nabootsen van een polder met dammetjes 

en droogmolens in een waterbak en we hebben het over een veengebied. Waar kun je beter 

op bouwen: zand of aarde? Tevens gaan wij waterratjes maken en doen wij een experiment 

met slangetjes/ pompen, nabootsen van een dorp met klei.  

De groepen 4 en 5 gaan de volgende activiteiten/ workshops volgen:  

NME: Er zal een moestuinieren les gegeven worden. Tijdens de gastles peuteren de kinderen 

een peul uit elkaar en onderzoeken en planten (pronk)bonen. Na de gastles houden de kin-

deren tien dagen een vertroeteldagboek bij en strijden om de kiemtrofee: wie kweekt de 

grootste kiemplant. Ook gaan we een experiment doen met tuinkers en bonen i.c.m. verschil-

lende grondsoorten. Wat voor invloed hebben verschillende grondsoorten op het groeien van 

de plant? Daarnaast gaan we op buitenavontuur waarbij we bloemetjes en diertjes onder-

zoeken in het bos voor school. 

Wetenschap & techniek: Wij gaan een wateronderzoek doen in de vorm van een laboratori-

um. We gaan ph waardes ontdekken, ons eigen filter bouwen en verschillende soorten water 

onderzoeken.   

De groepen 6-7-8 gaan de volgende activiteiten/ workshops volgen:  

NME: Er staat een excursie gepland naar de Deelen. Hier staat de activiteit Veen, Varen en 

Vogels centraal. We gaan op zoek naar het verleden waarin veenarbeiders turf bovengronds 

probeerden te krijgen.  

Wetenschap en techniek: We gaan natuurlijke materialen bewerken tot keukengereedschap 

en er worden plaggehutten gebouwd.  

 

Om het project goed te laten slagen, gaan wij vooraf al een beetje aan de slag met het thema. 

Elke klas wordt voorbereid op hun eigen programma en gaan vooraf aan de slag met de eigen 

onderzoeks– en leervragen.  

 

We hopen er een leerzame tijd van te maken! 
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Nieuws van groep 4 

 

 

Met juf Moniek hebben de leerlingen een experiment gedaan. 

Witte tulpen in gekleurde ecoline zetten. Wat gebeurd er 

dan? 

 

Met juf Esther hebben we geoefend met handletteren. Hoe 

kun je letters mooi maken, randjes versieren, letters inkleu-

ren, schaduw letters maken. Zie hier het resultaat. 
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Nog meer nieuws  

van groep 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze weken werken 

we over Pasen. 

 

 

 

We hebben ook pa-

pieren bladeren ge-

maakt met wensen, 

nieuwe voornemens 

of uitdagingen die 

we aan willen gaan. 

Deze hangen aan de 

Paastak in de gang. 

Om iemand anders 

blij te maken heb-

ben we Happy Sto-

nes gemaakt. 
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Nieuws van groep 6  

Happystones 
 
Happy stones, wij maken op school happy stones. Happy stones zijn 
stenen waarop je wat schrijft of schildert. Dan ga je ze ergens verstoppen 
en kunnen andere ze zoeken. Heel veel kinderen op school hebben er één 
gevonden. Wij ook, met heel veel kleuren. We hebben ze eerst in 
een  kleurtje geschilderd. Nu mogen we dingen erop schilderen bijvoor-
beeld een kuiken. Ada heeft de steen ingekleurt met geel mijn lievelings-
kleur en Elin met geel en blauw ze heeft twee stenen. Je kunt het ook met 
textielstiften doen. Ze heten happy stones omdat je er iemand blij mee 
kan maken.  
Ada en Elin 
 
Groep 6  maken happy stones, happy stones kan je verstoppen of 
geven aan bijvoorbeeld iemand die alleen thuis zit zo maak je hun blij, je 
kan allemaal soorten happy stones maken bijvoorbeeld  
een bloemetje of dieren er zijn allemaal leuke dingen om erop te tekenen. 
We kleuren eerst een basis kleurtje dan laat je hem drogen, en dan kleur 
je er leuke dingen erop. 
Dan doe je er lak overheen dat het verf er niet afgaat bij de regen.  
Een dan verstop je hem of je geeft hem aan iemand die alleen zit. 
Maar je kan ook zoeken je moet ze niet te moeilijk en niet te makkelijk 
verstoppen, happy stones kunnen heel erg leuk zijn maar het scheelt er 
aan wat je leuk vindt maar je kan ook alleen zoeken. 
Ralf & Jelle 

We maken happy stones om mensen blij te maken of we verstoppen ze.  
Het kunnen verschillende thema’s zijn. 
We werken er hard aan en maken misschien mensen er blij mee 
Het kan voor mensen zijn die het moeilijk hebben in deze tijd of eenzaam 
zijn 
Nyck en Nils 

Paasblaadjes 
 
De kinderen van SWS De Nijewier hebben paas 
blaadjes gemaakt. Er staat op wat ze willen mee-
maken. en alle blaadje hangen aan paastakjes.het 
is een opdracht voor hemel en aarde ze zijn ook 
mooi gekleurt. het zijn niet allen dezelfde blaadjes 
ze zijn allemaal anders kreukelige rechte puntige 
en nog veel meer. 
 
in Groep 6 hebben alle kinderen op een briefje ge-
tekend met allerlei kleurtjes op de voorkant en de 
achterkant. Op een kant moest je er op schrijven 
wat je graag wil mee maken of wat je opnieuw wil 
doen of wil doen. De kinderen moesten de briefjes 
in een boom hangen op de gang. Ik wil graag mijn 
droomauto dat is een golf 1 gti. Omdat ik er veel 
van auto´s hou. Groetjes Ivo 
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Nieuws van groep 6 vervolg.  

GEORGE THE MONKEY 
Ik wil George de aap. Naja ik moet hem niet maar het zou me heel 
vet lijken. 
Ik wil een squirrel monkey. want ik wil geen bijvoorbeeld een chim-
pansee.  
Dat is veel te groot. Ik wil graag een klein aapje. Gr The Jibster 
 
Op de briefjes staan dingen die je opnieuw wil meemaken. 
Sommige kinderen willen mensen of dieren weer zien die ze hebben 
verloren. Ze hangen aan een paastak en anders aan een boom. daar 
hangen papieren blaadjes aan met onze wensen en ze hopen dat 
het uitkomt.En ze hangen in de gang. Groeten Jente en Lisa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P A G I N A  1 1  

 

 

 

 

 

 

Nieuws van groep 7/8 

 

1 april 

 

Altijd een spannende dag om naar 

school te komen voor juffen en      

leerlingen. Thuis was er ook al het 

één en ander voorgevallen hadden 

we begrepen van de kinderen.       

Kranen zijn beplakt met plakband, 

deurhendels ingesmeerd met zeep en 

scheetkussens op onverwachte plek-

ken. 

Wij hebben vandaag de Cito 

gym af moeten nemen. Als SWS 

de Nijewier zijn wij uitgekozen 

om deze Cito uit te testen.  

 

 

In verschillende groepen is de test   

uiterst serieus gemaakt en we        

verwachten dan ook hoge resultaten. 

In sommige groepen dachten de      

kinderen dat het een 1 april grap was, 

dus die scores zullen wat tegenvallen. 
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Nieuws van groep 7/8 
 

Pasen 

Afgelopen week hebben we met 

het oog op Pasen met alle leer-

lingen Happy Stones beschilderd. 

De bedoeling is dat de kinderen   

deze stenen ergens neerleggen of 

aan iemand geven, om zo anderen 

wat op te vrolijken. Daarnaast   

hebben we ook allemaal een wens   

beschreven en aan een Paastak       

gehangen. 

Vandaag (1 april) hebben we ook 

aandacht aan Pasen besteed. Dit 

deden we dit jaar allemaal in de 

eigen groep. Unit 7/8 kreeg be-

zoek van ds Riemer Praamsma. 

Hij vertelde ons dit jaar over de 

beroemde Pesach maaltijd die de 

Joden met Pasen eten. Dit is ook 

de laatste maaltijd van Jezus    

geweest. Deze bijzondere     

maaltijd bestaat uit allerlei on-

derdelen, die niet per sé lekker 

zijn, maar wel allemaal een bete-

kenis hebben. Ook maakten kin-

deren in tweetallen ‘Charoset’. 

Ze kregen hiervoor een recept en 

moesten daar samen mee aan de slag. 

.  

 



Verjaardagen 

In de maanden januari/februari  zijn de volgende leerlingen jarig 

of jarig geweest:    Groep: 

Maart 

2 Nienke de Jong     8 
8 Art Snoek     1/2: de olifanten 
11 Micha van der Molen    1/2 De tijgers 
11 Femke Peeters     3 
12 Djoeke Bouwhuis    3 
12 Else Pijlman     5 
15 Thomas van Nugteren    5 
19 Britte Otter     6 
20 Roan Toby     5 
22 Klaas Jan van Norel    1/2 De tijgers 
23 Juf Paulien 
25 Ties Renema     7 
26 Brecht van Vleeren    6 
 
April 
1 Sybrich Mulder     8 
3 Roos Mooij     5 
6 Silke Hijlkema     5 
6 Marrit Otter     8 
8 Jelka van der Berg    4 
8 Daan Luinenburg     1/2 De tijgers 
10 Fenna Otter     8 
11 Hylke Groensma     3 
13 Jesse Rijken     1/2: de olifanten 
16 Atse Hessels    4 
18 Kyan Jellema     7 
19 Luuk Hof     6 
23 Kes van Lewe     1/2: de olifanten 
25 Thomas van der Ploeg    5 
26 Lianne Kielstra     1/2 De tijgers 
 
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! 

P A G I N A  1 3  

    
Nieuwe leerlingen 

In de maand april verwelkomen we Berber en Jurjen Hendriks. Berber in 

groep 4 en Jurjen in groep 3. En de maand mei Iris van den Broek en Indy 

Kerkstra 

 

Een hele fijne basisschooltijd toegewenst op onze school! 


