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Nieuws uit de school 

 

• De perikelen rondom het corona virus spelen mo-

menteel een grote rol binnen de school. Elke dag 

zijn er leerlingen afwezig i.v.m. positieve test of 

een quarantaine. Ook onder het team zijn er posi-

tief geteste leerkrachten, dus de schoolgang staat 

behoorlijk onder druk. Gisteren heeft u een be-

richt via Parro gehad over de aanscherping van de 

maatregelen. Mochten er nieuwe ontwikkelingen 

zijn, wij houden u op de hoogte.  

• Op donderdag 2 december hopen we het sinter-

klaasfeest op school te vieren. Net als vorig jaar is er geen gezamenlijke 

aankomst. Sint komt wel op school, maar op gepaste afstand en met in 

acht neming van de geldende maatregelen.  

• Op 12 november jl. is de nieuwe school opgeleverd. Wat is het prachtig 

geworden. De komende weken vinden er nog diverse werkzaamheden 

plaats en in week 50 en 51 start de inrichting. Op 10 januari hopen we dan 

ook volgens plan te openen. Voor de leerlingen wordt hier een feestelijk 

tintje aan gegeven. Helaas zal het open huis voor ouders, genodigden en 

streekbewoners moeten worden uitgesteld i.v.m. Covid-19. Maar u houdt 

dit van ons tegoed! 

 

 

Namens het team,  

Albertha Hoekstra  

Directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWS De Nijewier 

Aengwirderweg 284 

8458 BJ Tjalleberd 
  

swsdenijewier@tjongerwerven.nl  

‘t Nijewier Nijs 

Agenda 

• 2 december: Sinterklaasfeest op school 

• 13 december: Gezamenlijke vergadering GMR met raad van toe-

zicht 

• 14 december: vergadering leerlingenraad 

• 22 december: Kerstviering onder schooltijd 

• 23 & 24 december, leerlingen vrij-verhuisdagen van de school.  

• 24 december: start kerstvakantie.  
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    Hemel en aarde 
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   Vervolg... 

Wie gaat er mee door de beeldentuin van de das-

sen, vossen en eekhoorns? Volg het pad en bewon-

der de beelden. Welke vind je mooi? 
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Nieuws van de Libelles  

Hoe ziet de dag eruit? 

Als we op school komen doen we eerst ons eten in de mand. 

Dan mogen we dag inplannen, dat zijn de instructies en het zelfstandig werken. 

Als we hebben gepland voor de dag, mogen we tekenen in ons tekenschrift. 

Half negen komt juf, en dan bespreken we samen de dag. 

Om tien voor negen beginnen we met de instructies en het zelfstandig werken. 

Vijf over tien hebben we fruit pauze, twaalf uur zijn we klaar met werken en dan 

hebben we ook brood pauze. 

Na de pauze hebben we de inloop, we kunnen Squla, tekenen, spelling, werk af-

maken, lezen, rekenspelletjes, verkeer en schrijven. 

Maandag hebben we na de inloop Blink van juf Gerdine. 

Op dinsdag hebben we Hemel en aarde van juf Gerdine en Blits van juf Paulien. 

Op woensdag hebben we geen inloop maar gym. 

Op donderdag hebben de bespreking van de boekendoos, spreekbeurt en topo. 

En op vrijdag hebben we Engels van juf Joyce en Kanjertraining van juf Moniek. 

Silke en Sanne 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

carrousel  
Carrousel is leuk omdat je allemaal dingen kan maken en veel dingen kan leren. 

Bij striptekenen moest je eerst naam zeggen. En daarna moesten we kiezen wat 

voor poppetje je wilde maken en een naam bedenken en de meester heet Dim. 

En bij beeldende kunst moesten we de eerste les een ding maken die kon draai-

en door een ventilator de tweede les moesten we een knikkerbaan maken die 

geluid kon maken.  

Bij popmuziek moesten ze op een keyboard en gitaar spelen en allemaal andere 

instrumenten             

 geschreven door Redmar en Jorrit 
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Vervolg Lbelles 

THUISWERKEN 

 

We werkten thuis we moesten onze spullen ophalen op 

school en dan aan de slag    

Toen we thuis gingen werken vonden we het een beetje saai 

want we konden niet spelen met de kinderen en moesten 

we in de Meet het was saai omdat je niet naar je klas kon 

en  praten moest ook in de meet als we hard werkte dan 

waren we om 12 uur klaar. 

 

 

Master Gysbert, de musical 

Master Gysbert is een Friese musical die gaat over een meester die gekke avon-

turen beleeft. Er waren ook dieven en die dieven die wilden schilderijen stelen en 

de baas van de boeven (Vrolijke Frans) wil de Friese taal weg hebben. Ze gaan 

terug in de tijd naar het oude Egypte daar komen ze Cleopatra tegen. En ze gaan 

ook het oude Rome en daar komen ze Caesar tegen. Cleopatra wil met Vrolijke 

Frans trouwen maar Vrolijke Frans wou dat op 

een voorwaarde dat de Friese taal weg wordt ge-

haald. En Vrolijke Frans zei dat hij keizer Cae-

sar  was .Toen kwam Cleopatra naar het Oude 

Rome en zag dat Caesar bewusteloos op de 

grond lag en dat Vrolijke Frans zich verkleedde 

als Caesar. En Cleopatra wou trouwen 
met Vrolijke Frans(die verkleed was als Cae-

sar). En toen de voorstelling was afgelopen 

mochten we nog buiten een broodje eten. 

Gemaakt door Roan Toby en Thomas van Nugteren 

 

Master Gysbert 

 
Hoi! Wij gaan een stukje voor de nieuwsbrief schrijven.( Weten waar het 
over gaat? Zie titel) Laten we beginnen. 

 
We stonden op het moment om te vertrekken. Ik zat in de auto bij 
Geert´s moeder met Geert zelf en ik (Roan) Mats, thomas van der ploeg. 

we moesten even wachten voordat we naar binnen mochten. Oké, laten 
we maar naar het officiële toneelstuk gaan. Wie boeit het dat we moesten 
wachten en bij wie we in de auto moesten. - Geert Roan schrijft ff ver-
der» Ik was aan het lachen ( als een meeuw ) Dit is het einde (SORRY 
DAT HET ZO KORT IS)  



Verjaardagen 

In de maand november zijn de volgende leerlingen jarig of jarig geweest:  

        

     Groep: 

 

3 Nynke Couperus    3. Eekhoorns 
5 Ties Tuiten    5. Vlinders 
12 Roan van Strien    8. Salamanders 
13 Lieke van der Glas   1. Dassen 
14 Gerbrich Holtrop    1. Dassen 
14 Mats Visser    6. Libelles 
15 Tim Nijmeijer    3. Eekhoorns 
17 Ids Geertsma    6. Libelles 
20 Marije Couperus    8. Salamanders 
23 Sytse Heida    8. Salamanders 
25 Doutzen Kerkstra   8. Salamanders 
26 Jente Flapper    7. Kikkers 
27 Marlon Agricola    8. Salamanders 
28 Gerbrich de Roos   8. Salamanders 
30 Luc Knijn    8. Salamanders 
30 Roan de Leeuw    6. Libelles 
30 Julian Tuinman    5. Vlinders  
 

 

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 november verwelkomen we in groep 1. De Dassen: 

 

  LIEKE VAN DER GLAS. 

 

Een hele fijne basisschooltijd toegewenst op onze school! 


