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Nieuws uit de school 

• In de laatste nieuwsbrief is verteld dat de 1e bouwhandeling in juni gaat 

plaatsvinden. Dit gaat dinsdag 25 mei dan eindelijk gebeuren. Alleen is de 

invulling weer anders geworden dan gedacht. Vanuit de bouwgroep en on-

deraannemers is gesteld dat zij het niet wenselijk vinden om alle leerlingen 

op de bouwplaats te ont-

vangen i.v.m. Covid-19. 

Teleurstellend, maar deze 

keuze moeten we respec-

teren. Daarom wordt de 

bouwhandeling, het bijzet-

ten van de tijdscapsule, 

alleen door de leerlingen-

raad gedaan. Vervolgens is 

er een rondleiding welke 

wordt gefilmd en waarin de 

vooraf geïnventariseerde vragen worden beantwoord. Deze film wordt ui-

teraard met iedereen gedeeld.  

• In de vorige nieuwsbrief heeft het vakantierooster 2021-2022 gestaan. We 

kunnen nu al vast melden dat de meivakantie wordt aangepast naar 2 we-

ken. Hiermee volgen we de andere scholen binnen de gemeente Heeren-

veen. De meivakantie is dan van 25 april t/m 6 mei 2022.  

• De schooltijden worden volgend jaar aangepast. Er zijn geen op-

aanmerkingen geweest n.a.v. de ouderraadpleging. Met ingang van 23 

augustus veranderen de schooltijden naar 8.30 tot 14.15– 5 gelijke 

dagen. Dit geldt voor alle groepen, de enige uitzondering is groep 1. Zij 

blijven op de vrijdag vrij.   

Team SWS De Nijewier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWS De Nijewier 

Aengwirderweg 284 

8458 BJ Tjalleberd 
  

swsdenijewier@tjongerwerven.nl  

‘t Nijewier Nijs 

Agenda 

• 24 mei: 2e pinksterdag, alle leerlingen vrij 

• 1 juni: start afname lovs Cito E groep 3 t/m 7 

• 4 juni:  praktisch verkeersexamen groep 7 & 8 

• 7 juni: leerlingenraad 12.30-13.15 

• 16 juni: meesterlijke juffendag 

• 17 juni: margedag-alle leerlingen vrij. Studiedag team.  

• 22 juni: Mr vergadering 19.30 

• 23-25 juni: Kamp groep 8  

• 23 juni: grote rekendag.  

• Week 26: facultatieve oudergesprekken 

• 30 juni: schoolreizen (o.v. covid-19 ) 

• 2 juli: volgende nieuwsbrief 



 

 
 
 
De stekjesactie was een groot succes  we hebben 2x zoveel plantjes verkocht dan 2 jaar 
geleden. De opbrengst van de stekjes actie is 2142,-.  
 
Groetjes de ouderraad   
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Hemel en aarde met bijdrage groep 3 

 

Onze lessen levensbeschouwing van Hemel en Aarde gaan de komende weken over 
Jakob. Zijn leven wordt in de Bijbel verteld in een prachtige reeks verhalen. Met de kin-
deren luisteren we naar de verhalen vol levenswijsheid en symboliek. 

Het verhaal van Jakob is één van de oerverhalen uit de Bijbel. Jakob is de zoon van 
Isaak en Rebekka, de broer van Esau. Het leven van Jakob wordt beschreven in scenes 
die beroemd geworden zijn en in bijna elke kinderbijbel staan. Kinderen zijn er meestal 
van onder de indruk. 

Jakob en zijn familie leven in tenten, ze zijn nomaden. Zijn tweelingbroer Esau is de oud-
ste en hij zal later aan het hoofd van de familie staan. Als Esau een keer hongerig terug-
komt uit het veld, verruilt hij zijn eerstgeboorterecht voor een bord eten dat Jakob voor 
hem maakt. Jakob vindt dat hij daar nu recht op heeft. Als hun oude en blinde vader 
Isaak op zijn sterfbed zijn oudste zoon wil zegenen, doet Jakob net of hij Esau is en ont-
vangt de zegen van de eerstgeborene. Veel plezier heeft hij er niet van. Hij vlucht weg, 
naar een verre streek waar een oom van hem rondtrekt, ver weg van Esau. 

Het verhaal zit verder vol met boeiende details en kleinere gebeurtenissen. Natuurlijk 
speelt het zich af in een heel andere cultuur dan die van ons. Het recht van de oudste en 
uithuwelijken, dat kennen we zo niet meer. Maar tegelijkertijd is het een verhaal met klas-
sieke thema’s. Het gaat over familie, over eerlijk en oneerlijk, over je bijzonder voelen, 
over liefde en verbondenheid, over spijt en verzoening. 

In de onderbouw hebben we het met name over verschillend en uniek zijn. Iedereen 
heeft zijn eigen talenten en maakt eigen keuzes. Het thema “bedrog en verzoening” 
wordt eenvoudiger gemaakt door het te hebben over goedmaken na een ruzie. In deze 
nieuwsbrief is verder een gedicht over “Olifant en Muis” te lezen. Ook hebben we een 
lied beluisterd over “Iedereen is anders”. De kinderen van groep 3 zijn op zoek gegaan 
naar de overeenkomsten en verschillen van elkaar. Ze benoemden wat bijzonder aan 
hen is, waar ze van houden, wat ze leuk vinden om te doen, wat ze lekker vinden om te 
eten en hoe ze eruit zien. 

We hebben er zin in om dit verhaal over Jacob met kinderen te ontdekken, samen te luis-
teren naar de gebeurtenissen en na te gaan wat het met ons doet. Het is heerlijk om af 
en toe in de klas 
een goed verhaal 
te laten klinken. 
Dat loopt vast 
goed af. 
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Nieuws van de Olifanten 
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Nieuws van groep 7 

Net twee weken meivakantie gehad, maar wij hebben gelijk al een drukke week achter de boeg. Op maan-

dag moesten namelijk alle boekendozen ingeleverd worden. Deze hebben wij in groepjes van vier aan el-

kaar gepresenteerd. En die boekendoos moest aan best wel wat eisen voldoen. Als je dan vraagt aan de 

kinderen: “Wat vonden jullie ervan om de boekendoos te maken?” Dan krijg je best leuke reacties. 

Kyan: “Het boek lezen was echt  saai, maar de boekendoos maken en de voorwerpen zoeken wel leuk.” 

Doutzen: “Ik vond het heel leuk en wist gelijk al welk boek ik wilde lezen, ook de spullen zoeken in het bos 

vond ik leuk.” 

Mieke: “Ik heb het heel lang uitgesteld, ik had geen zin om er aan te beginnen. Toen moest ik van mijn 

moeder in de laatste week er steeds mee bezig.” 

Jitse: “In plaats van een boek te lezen heb ik een boek geluisterd, dit vond ik erg fijn.” 

Crijn: “Ik zag thuis het boek van het achterhuis liggen en een stripboek over Anne Frank, ik heb het strip-

boek gelezen, maar mijn boekendoos gemaakt over het dagboek van Anne Frank.” 

Yfke: “Je kan ook gewoon een boek gebruiken dat je al een keer hebt gelezen, dan hoef je niet beslist nu 

een boek te lezen, dat heb ik ook gedaan.” 

En dit zijn nog maar een paar grepen uit alle reacties, het is toch heerlijk als kinderen zo eerlijk zijn en hun 

mening met elkaar en de juf wil delen. Maar wat een complimenten voor hoe goed ze elkaar al feedback 

kunnen gegeven op een respect volle manier, hierbij ook rekening houdend wanneer een klasgenootje er-

gens moeten mee heeft en ze dit weten.  

 

Op woensdag zijn wij gelijk ’s morgens gestart met de herkansing voor 

het theoretisch verkeersexamen, helaas waren er de eerste ronde ne-

gen kinderen die het niet hadden gehaald. Gelukkig kunnen wij nu zeg-

gen dat wij ALLEMAAL zijn GESLAAGD. Vol goede moed gaan wij 4 juni 

ons praktisch verkeersexamen doen.  

 

Vandaag hebben wij gelijk al even geoefend in het verkeer, we moesten 

namelijk naar de fierljepbaan in Heerenveen fietsen. Daar kregen wij 

een clinic van een uur. Eerst moesten we op het droge oefenen. Je 

moest je handen boven je hoofd zetten, twee 

stappen aanlopen en dan jezelf optrekken. Dit 

was nog best lastig, maar wat leren ze snel. 

Vervolgens mochten we in palen klimmen om 

goed onszelf te leren vast houden. Op het 

laatst mochten we ‘voor het echie’. Enkele 

durfals hebben de fierljepstok vast gepakt en 

geprobeerd het water over te springen. Soms 

ging dit met een nat pak (Crijn, Sytse en Yfke) 

Maar door sommigen werd ook zeker droog 

de overkant gehaald. Helaas kwamen ook 

twee kinderen erachter dat zo’n stok wel heel 

erg hard is, en heeft Yfke er een hele dikke lip aan overgehouden. De terugweg 

werd door sommige meisjes (en 1 jongen) best wel spannend gevonden, op een gegeven moment  
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Nog meer nieuws van groep 7 

hadden we best wel harde klappen in de lucht, we konden heel snel fietsen opeens, maar zijn allemaal 

helemaal veilig op school aangekomen.  

 

De zes weken voor de meivakantie hebben wij namelijk mee gedaan aan een project van de bibliotheek: 1 

tegen allen. Bij dit project moesten wij tachtig opdrachten uitvoeren die met boeken of lezen te maken 

hadden. Van voorlezen aan de kleuter, schrijven van een gedicht, een schrijvers-ABC maken, tot het doen 

van sportoefeningen met boeken. Het was een super leuk project waar wij op verschillende manieren toch 

heel veel leerde. Vooraf moesten wij een contract opstellen tegen de leesconsulent van de bibliotheek. Als 

wij zouden winnen kreeg de hele klas taart, als we verloren moesten we helpen opruimen in de biblio-

theek. Nou jullie raden het al, dit hebben wij natuurlijk gewonnen en daarom hadden wij donderdag 

TAART!! We hebben (bijna) allemaal, heerlijk gesmuld van een stukje oranjekoek.  

 

 



Verjaardagen 

In de maand mei  zijn de volgende leerlingen jarig of jarig ge-

weest:         

     Groep: 

 
 
1 Gijs van den Broek    3 
1 Irene Kroodsma    3 
3 Enora Woldering    6 
3 Sterre van Zadelhoff    5 
4 Marit Peeters     5 
7 Angela Brandsma    6 
7 Nils Minkes     6 
12 Mats Luinenburg    3 
17 Iris van den Broek    1/2 De tijgers 
17 Liz Schadenberg    1/2: de olifanten 
18 Elin Hassing     1/2: de olifanten 
18 Mare Hassing     1/2: de olifanten 
20 Roan Wouda     5 
21 Mats Hijlkema    3 
26 Indy Kerkstra    1/2 De tijgers 
28 Hylke Andree     1/2 De tijgers 
31 Crijn Broere     7 
31 Giel Broere     7 
31 Redmar Kerkstra    5 
 
 
 
 
 
 
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 mei verwelkomen we  

 Iris van den Broek en Indy Kerkstra! 

 

Een hele fijne basisschooltijd toegewenst op onze school! 
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