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Nieuws uit de school 

Wat gaat het snel, de klok is weer verzet, 

de dagen worden langer en wat hebben we 

een heerlijke zonnige weken gehad. Dat 

hebben we op school ook gemerkt en dan 

ook een mooi moment om het buitenspelen 

te evalueren met de leden van de leerlin-

genraad.  

Hieruit zijn een aantal punten gekomen die 

we hebben doorgesproken. Inmiddels hangt er een schommel wat hoger, is de 

ring voor het springtouw verlaagd en zijn er afspraken gemaakt over de pauze 

tijden en het naar binnen gaan. De aanleg van de tuin is nog niet af en daar 

wordt reikhalzend naar uitgekeken. Inmiddels is er een oproep naar jullie ge-

stuurd om op 9 april te komen helpen en we hopen dat veel ouders hier gehoor 

aan gaan geven. Jullie doen de kinderen er een groot plezier mee!! 

Zo worden er in de school steeds meer puntjes op de spreekwoordelijke ‘i’ gezet 

en staat voor volgende week vrijdag 8 april het Open huis op het programma. 

Jullie hebben allemaal de uitnodiging ontvangen en ook op social media is deze 

te vinden. Iedereen is welkom, dus mochten we iemand zijn vergeten of niet 

hebben kunnen bereiken; zegt het voort!! Verderop in deze nieuwsbrief is de uit-

nodiging ook nog te vinden.  

Er wordt veel informatie gedeeld in deze nieuwsbrief, dus rest mij nog jullie alle-

maal veel leesplezier toe te wensen.  

 

Namens het team,  

Albertha Hoekstra  

Directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWS De Nijewier 

It Hiem 5 

8458 CA Tjalleberd 
  

swsdenijewier@tjongerwerven.nl  

‘t Nijewier Nijs 

Agenda 

• 8 april: 14.30-16.00 Open Huis 

• 9 april: Aanleg tuin/graszoden Start 8.30 

• 14 april: paasviering op school 

• 15 t/m 18 april Pasen: alle leerlingen vrij 

• 20 april: schoolvoetbaltoernooi 

• 19 t/m 22 april: facultatieve oudergesprekken 

• 22 april: Koningsspelen 

• 25 april t/m 6 mei vakantie: alle leerlingen vrij 

• 11 mei: schoolkorfbal 

• 12 mei: Schoolfotograaf (nadere info volgt) 

• 16 mei: MR vergadering 18.30 

• 20 mei: volgende nieuwsbrief 
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Hemel en aarde 
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Facultatieve oudergesprekken 

 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),  

  

In week 16  (19  tot en met 22 april) vinden de facultatieve 10-minuten gesprekken 

voor de groepen 1 t/m 7 plaats. Tijdens de facultatieve gesprekken kunt u worden uitge-

nodigd door de leerkracht van uw kind, maar u mag natuurlijk ook zelf een gesprek aan-

vragen. Bij deze gesprekken zijn de leerlingen aanwezig. 

  

Wilt u een afspraak maken? Mail dan naar de leerkracht van uw kind: 

  

Groep:

 

 

1. Dassen Juf Nelly 

Juf Gerda 

n.akkerman@tjongerwerven.nl 

g.swart@tjongerwerven.nl 

  

2. Vossen Juf Ilse en 

 

Juf Fiona 

 

i.tolsma@tjongerwerven.nl 

f.dehaan@tjongerwerven.nl 

  

3. Eekhoorns Juf Nelly 

en  

 

Juf Gerda 

n.akkerman@tjongerwerven.nl 

g.swart@tjongerwerven.nl 

  

4. Rupsen Juf Esther 

en 

Juf Tineke 

e.hiemstra@tjongerwerven.nl 

t.wal@tjongerwerven.nl 

  

5. Vlinders Juf Simone 

Juf Nienke 

s.kraft@tjongerwerven.nl 

n.hoefsloot@tjongerwerven.nl 

  

6. Libelles Juf Moniek m.visser@tjongerwerven.nl   

7. Kikkers Juf Joyce j.visser@tjongerwerven.nl 

  

  

mailto:i.tolsma@tjongerwerven.nl
mailto:f.dehaan@tjongerwerven.nl
mailto:n.akkerman@tjongerwerven.nl
mailto:g.swart@tjongerwerven.nl
mailto:e.hiemstra@tjongerwerven.nl
mailto:s.kraft@tjongerwerven.nl
mailto:m.visser@tjongerwerven.nl
mailto:j.visser@tjongerwerven.nl
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Herhaalde oproep! 
 
Hallo ouders, collega's, opa's en oma's.  
  
Zaterdag 9 april a.s. om tussen 8 en  9 uur gaan wij verder met de voltooiing van ons speel-
plein. Er worden graszoden gelegd en de losse tegels die nu nog overal liggen worden ook 
verder verplaatst en gelegd waar dat mogelijk is. 
  
Omdat dit best een zwaar karwei is ben ik druk op zoek naar vrijwilligers die Ruurd en mij 
willen en kunnen helpen. Immers vele handen maken licht werk. Wij zullen al blij zijn als wij 
5 of 6 mensen kunnen vinden die ons kunnen helpen. Ik zorg wel voor koffie en thee en 
wat lekkers. Evt. voor (belegde) broodjes voor tussen de middag. Ook een uurtje helpen is 
al welkom. Al was het maar om te helpen bij de catering. 
  
Dus als er ouders, opa's en oma's, collega's zijn die ons 
willen en uiteraard kunnen helpen, dan graag uiterlijk 
donderdag 7 april even een berichtje 
naar b.oosterhof@tjongerwerven.nl. 

Jullie mogen ook bellen of appen naar 06-46771276. 

Berry 

 

mailto:b.oosterhof@tjongerwerven.nl
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Ingekomen 

HEEL HEERENVEEN BAKT 

Na het doorslaande succes van de eerste editie van Heel Heerenveen Bakt vorig jaar 
kan een vervolg niet uitblijven en gaan we de 2e editie organiseren. Wel is het zo dat er 
in wereld veel veranderd is en als Lions Heerenveen 2.0 vinden wij dat we daar wat mee 
moeten doen en daarom hebben we de 2022 editie Heel Heerenveen bakt voor Oe-
kraïne gedoopt. 

De stroom van inwoners uit de Oekraïne die de 
oorlog ontvluchten heeft ook naar Friesland en 
specifiek Heerenveen en omstreken een enorme 
vlucht genomen. Wij kunnen ons niet voorstellen 
hoe deze mensen zich voelen, wel kunnen wij er 
van alles aan doen om ze welkom te laten voelen. 
Daarom is het idee is dat we met ons allen zoveel 
mogelijk taarten bakken die wij vervolgens bij de 
verschillende opvanglocaties in Heerenveen en 
omstreken langsbrengen alsmede bij de vele ge-
zinnen die ondertussen vluchtelingen onderdak 
bieden. 
Geef je op en bak taarten voor Oekraïne 
 
Daarom geef je nu op en geef aan hoeveel taarten 
je wilt gaan bakken. Opgave kan tot donderdag 
7 april of als het maximum aantal taarten bereikt 
is. In het weekend van 9/10 april gaan wij ver-
volgens weer de taartdozen rond brengen bij alle 
bakkers die zich hebben opgegeven. Evenals vorig jaar kunnen de taarten de zaterdag in 
het Paasweekend, dat is dit jaar 16 april weer via de drivethru ingeleverd worden, nade-
re instructies volgen bij het uitdelen van de taartdozen. 
 
Laat je hart spreken en bak mee voor Oekraïne en geef je nu op en deel onze actie zo-
veel mogelijk !    

Vakanties 2022-2023 

Hieronder het vakantierooster voor het volgende schooljaar. Dit is vastgesteld met instemming van 

de medezeggenschapsraad.  

  

Vakantiedagen schooljaar 2022-2023 

Herfstvakantie 15 oktober t/m 23 oktober 2022 

Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 3 maart 2023 

Goede Vrijdag 7 april 2023 

Pasen 10 april 2023 

Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023 

Hemelvaart 18 & 19 mei 2023 

Pinksteren 5 juni 2023 

Zomervakantie 22 juli t/m 3 september 2023 
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Uit de Bibliotheek 

Beste ouders, In een eerdere nieuwsbrief heb ik mij zelf al even 

voorgesteld. Sinds januari 2021 ben aan school verbonden en eens 

in de drie weken op donderdagochtend op school aanwezig. Als lees

- en mediaconsulent ondersteun ik het team op het gebied van lees-

bevordering en het lezen van boeken verrijkt de wereld van een kind. Wie kan lezen en tek-

sten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. 

 

Begin maart j.l. heb ik de leerlingen van groep 6 t/m 8 laten zien hoe Schoolwise, de portal 

van het boekuitleensysteem op school, werkt. De leerlingen hebben tevens een gebruikers-

naam en inlog van mij ontvangen. Zij kunnen hiermee onder andere een leeslog bijhouden 

en kunnen klasgenoten leestips versturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inloggen is overigens niet per se nodig. 

In de zoekmachine van de SchoolWise Portal (zie afbeelding) kunnen leerlingen bijvoorbeeld 

boeken, websites en filmpjes zoeken. Alle resultaten worden overzichtelijk gepresenteerd, 

waarbij zichtbaar is of een boek aanwezig is in de schoolbibliotheek (of in een bibliotheek-

vestiging). 

Alle websites waarnaar SchoolWise verwijst zijn betrouwbaar, veilig én kindvriendelijk. 

De Schoolwise portal werkt leesbevorderend. 

Op school staat de App 'de Bieb op School' nu op het bureaublad in Chro-

mebook; thuis is het ook handig wanneer de leerlingen o.a. kunnen 

'Snuffelen' in de verscheidenheid aan boeken over verschillende onder-

werpen en genres.  

Thuis eens kijken? Dat kan via deze link toegang: 

http://bit.ly//swsNijewier  

Tot ziens, Sietie Tijsma, lees- en mediaconsulent  

http://bit.ly/swsNijewier
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 Himmelwike 

 Libellen groep 6 

 

 

 

 

 

We waren bezig met de Himmelwike, en daar moesten wij de Finne schoonmaken. 
Ik was met het groepje van Wemke, Marrit, Thomas v d Ploeg, Thomas v Nugteren 
en Roan W. En als begeleider was het Marten. 
We hebben gevonden plastic zakjes, blikjes, papier, snoeppapier en restjes vuur-
werk. We deden het vanaf half 1 en tot en met half 2 en kwart voor 2.  
we vonden het superleuk. Marrit en Wemke. 

 

We moesten rotzooi opruimen met een grijper. We moesten in 
drie groepjes met een volwassene. Wij moesten naar de Mie-
den we hebben heel veel rotzooi opgeruimd zoals autobanden, 
snoepzakjes, peukjes, plastic, hout en doeken. 
Het was heel leuk. We hoorden in het groepje van Roan, Ids, 
Sanne, Roos, Roan Toby, Jorrit. Gemaakt door Ids en Roan 

 

 

 

Wij gingen afval opruimen voor de Himmelwike  
En we hadden nodig: handschoenen, vuilniszakken, 
afvalgrijper en hesjes.   
Wij gingen bij de Kluft afval opruimen. 
Er lag best wel veel afval vooral bierflesjes en 
snoeppapiertjes. Het was heel leuk omdat we had-
den veel lol in het afval opruimen. En we willen het 
nog een keer doen. Het leukste wat we hebben ge-
vonden : bierflesjes. 
En het minst leukste was peukjes. Redmar en Sterre    
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Vervolg…. 

 

 

 

 

 

Vrijdag 18 maart hebben 
wij afval opgeruimd in verschillende groepjes, en op verschillende 
plaatsen. 
In ons groepje waren: Silke, Else, Jordy, Hessel, Hette, Wessel en 
Juf Moniek. We hebben bij de oude school afval opgeruimd, met 
een afvalgrijper en we moesten ook een jasje en handschoenen 
aan.  

We hebben de week daarvoor ook les gekregen van een man Pieter die bij Omrin 
werkt. En we hebben super veel gevonden, het gekste wat we hebben gevonden 
was een skippybal. 
toen we klaar waren moesten we in een kring staan en vertellen wat we hadden ge-
vonden. 
En daarna werd het opgehaald door Omrin. 
Die week daarna hadden we een super leuk bakje gekregen omdat we het heel 
goed hadden gedaan. Gemaakt door Else en Silke 
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Veranderingen bij de taalinstructies 

 

De taalrondes zijn heel erg veranderd, want de kinderen zijn op een andere 

manier ingedeeld. Ik vind taal instructie SUPER LEUK! De leukste ronde wat er 

is op school. We hebben al een keer zelf de lessen gegeven en nu was de 

volgende opdracht: schrijf een brief naar iemand die je niet zo vaak spreekt. 

Ik heb het opgestuurd naar mijn buurvrouw. Zij is iets van 16 jaar en woont 

nog bij haar ouders. Die zie ik vaak maar spreek ik echt NOOIT! Dus je moest 

een envelop, postzegel en adres meenemen en dan stuurde juf de brief op. 

 

Roan de Leeuw (groep 6, de Libelles)  
 
 
 

Creatief Carrousel 
 
De afgelopen weken hadden we een creatief carrousel. Er was keuze uit: figuur van papier    
maché, poppenkastpop en drama. Ik zat bij de poppenkastpop. De eerste week hadden we al een 
pop gemaakt van een tak, die hadden we versierd. Ze waren allemaal erg leuk geworden!         
Daarna gingen we bezig met een script, want we gingen een voorstelling doen voor de           
onderbouw. Daar heb ik erg veel zin in. De laatste keer mocht je je script afmaken en je mocht 
oefenen. Ik ging met Ivo een voorstelling doen. Wij waren clowns. We deden alles onhandig. De 
pan met soep viel om, er viel een clown uit het bootje en nog veel meer. Het was heel grappig 
want in het begin deden we het toneelstukje voor wat kinderen, gewoon even kijken wat die  
ervan vonden. Op het laatste moment lieten we de mat vallen. Waar we achter zaten, en        
iedereen moest lachen. Maar ze wisten niet dat we dat expres deden. Hahaha! Er was ook een 
kleuter die was helemaal in shock toen we die mat om lieten vallen. 
 
Ada van der Werf (groep 7, de Kikkers) 
 

 

 

Oefenen voor de eindtoets 
 
De oefen-iep van groep 8 is een eindtoets voor je advies om te  
weten waar je heen kan. We hadden de oefen-iep 17 en 18 maart, 
we krijgen rond begin april het advies voor de oefen-iep. De echte 
IEP-toets is 20/21 april je krijgt verschillende vragen over begrij-
pend lezen, taalverzorging en rekenen. We gingen in het lokaal van 
groep 6 werken aan de oefen-iep, de tafels uit elkaar en schotten 
voor de tafels die aan elkaar zaten. Het is de belangrijkste toets 
van de jaar, dus je moet super erg je best doen. Mijn ervaring van 
de oefen-iep is: Ik vond het niet super lastig, maar sommige      
opgaven waren iets lastiger dan andere opgaven.  
 
Doutzen Kerkstra (groep 8, de Salamanders) 



Verjaardagen 

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

       

       Groep: 

8 Art Snoek      3. Eekhoorns 

9 Ralph Siesling     1. Dassen 

11 Micha van der Molen     2. Vossen 

11 Femke Peeters     4. Rupsen 

12 Djoeke Bouwhuis     4. Rupsen 

12 Else Pijlman      6. Libelles 

15 Thomas van Nugteren    6. Libelles 

19 Britte Otter      7. Kikkers 

20 Roan Toby      6. Libelles 

22 Klaas Jan van Norel     2. Vossen 

23 Juf Paulien 

24 Meester Jacco 

25 Ties Renema      8. Salamanders 

26 Brecht van Vleeren     7. Kikkers 

27 Nanne Zijsling     1. Dassen 

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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Afscheid en welkom 

We verwelkomen deze maand: 

    

Nanne Zijsling en Ralph Siesling 

 

Een hele fijne basisschooltijd toegewenst op onze school! 
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