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Nieuws uit de school 

Beste ouders en verzorgers,  

Alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. En wat een jaar: wederom slui-

ting door corona, thuisonderwijs, nieuwbouw/verhuizen, openingsactiviteiten en 

uiteindelijk werd er natuurlijk ook gewoon les gegeven. Afgelopen jaar zijn we 

gestart met het traject ‘Anders leren organiseren’ waardoor er nu vanuit units 

wordt gewerkt met vakspecialisten en groepsdoorbrekend werken. Een andere 

benadering, maar wij zijn heel tevreden over hetgeen we tot nu bereikt hebben.  

Op 14 juni jongstleden is de school bezocht door een audit team. Tijdens deze 

dag zijn er groepsbezoeken geweest, gesprekken met team, kwaliteitsmedewer-

ker (voorheen IB-er) en directeur. Alle facetten van het onderwijs zijn onder-

zocht: veiligheid, pedagogisch klimaat en onderwijs en kwaliteit.  Wij zijn enorm 

trots op de goede beoordeling die wij aan het eind van de dag hebben gekregen. 

In de terugkoppeling staat letterlijk: 

’Jullie mogen wel wat meer laten zien waar je mee bezig bent. Jullie mogen 

trots zijn. Jullie kunnen dienen als voorbeeld voor andere scholen! ‘ 

En trots zijn we, wij gaan met een goed gevoel de vakantie in.  

In deze brief het laatste nieuws. We gaan over twee weken afscheid nemen van 

groep 8 en alle leerlingen uitzwaaien en een 

goede vakantie toewensen.  En dan sluiten wij 

voor een aantal weken de deuren. Op maandag  

29 augustus hopen alle kinderen weer op school 

te mogen begroeten! 

Namens het team,  

Albertha Hoekstra  

Directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWS De Nijewier 

It Hiem 5 

8458 CA Tjalleberd 
  

swsdenijewier@tjongerwerven.nl  

‘t Nijewier Nijs 

Agenda 

• 4 t/m 7 juli: verplichte oudergesprekken groep 7 

• 6 t/m 8 juli; schoolkamp groep 8 

• 7 juli: ‘doordraaimiddag’ in de school 

• 12 juli: afscheidsmusical groep 8 en afscheid met de ouders 

• 14 juli: laatste schooldag en start zomervakantie 

• 29 augustus: start scholen 

• 12 september: Informatiemarkt in de groepen (nadere info volgt) 18.00-20.00 

• 16 september: Spelletjesmiddag Lúnbertermerke  

• 19 t/m 23 september-ouder-vertel gesprekken (nadere info en planner volgt) 

• 29 september: margedag, alle leerlingen vrij. (studiedag team) 

• 30 september: volgende nieuwsbrief 
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Laatste update schooljaar 2022-2023 

 

• Eerder deze week heeft u de informatiegids digitaal ontvangen. Hier stond per ongeluk een oud vakan-

tierooster in. Dit is inmiddels hersteld. Op de website van de school staat de aangepaste versie.  

• 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) brengen de ouders hun kind tot de ingang. Hier 

worden de kinderen opgevangen door de leerkracht van hun groep. 

• Vanaf 8.15 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.  

• Het gymrooster voor 2022-2023 is opgenomen in de informatiegids.   

• De  jaarplanning wordt in de kalender in de Parro omgeving gezet. De maandagenda wordt ook opge-

nomen in de nieuwsbrief van de school.  De jaarplanning zal nog worden aangepast. Niet alle margeda-

gen en (sport) activiteiten zijn al ingepland. Hiervoor zijn we ook afhankelijk van externen.   

• Bij deze alvast een overzicht van de margedagen en middagen die nu bekend zijn, naast deze data zul-

len er nog een aantal middagen/dagen worden ingevuld. U hoort dit zo spoedig mogelijk. 

Margedagen 2022-2023 - studiedagen team-leerlingen vrij 

Donderdag 29 september 2022 

Maandag 14 november 2022 

Maandag 6 februari 2023 

Vrijdag 30 juni 2023 

Vrijdag 21 juli 2023 

Margemiddagen 2022-2023 (leerlingen 12.00 vrij)-studiemiddag team 

Woensdag 7 december 2022 

Vrijdag 23 december 2022 

• Vanaf het volgende schooljaar zal ieder 3e woensdagochtend van 08:30- 11:30 Amarens Veenstra aan-

wezig zijn op de school. Zij is jeugdverpleegkundige 0-12 jaar en preventiemedewerker WSZ1 bij de 

GGD. De data dat zij aanwezig is worden opgenomen in de jaarplanning.  08:30-09:00 vrije inloop voor 

ouders met vragen of bijzonderheden en 09:00-11:30 wordt ingepland voor eventueel consulten. Dit 

zijn de gezondheidsonderzoeken die uitgevoerd worden door Amarens of de doktersassistente, of indi-

catieconsulten bij vragen of problemen.  In het nieuwe jaar krijgt zal Amarens zich voorstellen en toe-

lichten waarvoor je bij haar terecht kunt.  
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Nieuws uit het team 

• Op de laatste schooldag nemen we afscheid van Juf Talita (andere baan) en Meester 

Yme (pensioen)  Daarnaast nemen we na dit schooljaar ook afscheid van meester Jac-

co, meester Jeroen en meester Romke.  

• Na de zomervakantie zal juf Lianne van maandag t/m donderdag het vaste gezicht 

worden in de Dassen groep. Zij wordt ondersteund door juf Ilse en juf Fiona.  

• Juf Sandra gaat na de zomer haar re-integratie verder oppakken. Voorlopig zal zij nog 

niet regulier gaan werken.  

Baby nieuws 

Op dinsdag 21 juni 2022 is Noёl Eli Arema geboren. Zoon van juf Joyce en haar vriend Kevin.  

Wij feliciteren Joyce en Kevin en wensen veel geluk, liefde en voorspoed toe met hun prach-

tige zoon.  

Voor wie een kaartje wil sturen, het adres van Joyce en Kevin is: 

Midlumerstraat 11, 8913 BT Leeuwarden 
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Afscheid groep 8 

Traditiegetrouw nemen we aan het eind van het schooljaar afscheid van onze groep 8 leer-

lingen: 

Marlon Agricola, Ferre van der Berg, Elske de Boer, Doutsen Bouwhuis, Crijn Broe-

re, Giel Broere, Marije Couperus, Viggo Dozy, Sytse Heida, Kyan  Jellema, Doutzen 

Kerkstra, Sverre Kerkstra, Luc Knijn, Ilse Kraan, Mieke Kraan, Willeke Kroodsma, 

Liam de Lang, Yfke Oerlemans, Ties Renema, Gerbrich de Roos, Roan van  

Strien, Danny Swart, Jitse van Vleeren, Kristal Wouters. 

 

     zij gaan naar het voortgezet onderwijs. 

 

 

 

 

 
Sprint Challenge 

 

Begin deze maand hebben de 

leerlingen van de leerjaren 5 t/

m 8 van SWS De Nijewier mee-

gedaan aan een sprint-

challenge. Dit werd georgani-

seerd door scoren voor gezond-

heid Heerenveen. Op school 

hebben de voorrondes plaatsge-

vonden en de snelste leerlingen 

hebben als afgevaardigden van 

de school meegedaan. En hoe!! 

Van de 28 scholen die meede-

den is de Nijewier geëindigd als 

5e! Kortom een topprestatie. Ids 

Geertsma heeft de 1e plaats bereikt in zijn leeftijdscategorie. Alle deelnemers, gefeliciteerd 

met het behaalde resultaat.  
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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. 

We kunnen het nooit voldoende benoemen maar nogmaals: 

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

meefiets-ouders, schoonmaak-ouders en al die 101 dingen waarvoor wij nooit 

tevergeefs een beroep op u doen:  

BEDANKT! 
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Dassen, Vossen en Eekhoorns:  

Wij zijn op reis met de gele ballon! Inmiddels hebben wij al een hele reis gemaakt met de gele ballon. We zijn 

over de oceaan, de sahara, de savanne en de ijsvlakte gevlogen. Nu zijn wij benieuwd waar de gele ballon in de 

vakantie naar toe zal vliegen. De bosdieren hebben wel een idee! Hierbij een greep uit de resultaten:  
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Rupsen 

 

 

 

We hebben al heel veel zin in 

het schoolreisje, dus hebben 

we de website van Hellendoorn 

bekeken en hierover alvast wat 

geschreven. 
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Rupsen over de avondvierdaagse 

 

Reina, Mirte en Femke 
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Hanne  

Marissa 

Jelka  

Gerrit 
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Atze en Faas 
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Bovenbouw unit:                 schoolreisje 

 

Wij zijn voor schoolreisje naar hellendoorn geweest. 

Het was superleuk er was een drakennest een zweef en een schommel-
schip en zo voort. Ik ben ook in de drakennest geweest en in de zweef en 

in het schommelschip en in de piranha's en zo voort. 

 Wemke en Sanne en Else en Sterre en Marrit en ikzelf zijn met elkaar 
geweest. 

 ik zelf durfde niet in de achtbaan die over de kop ging maar Wemke, 
Marrit, sterre die durfde het wel. En we gingen naar het zwempark ik en 
Marrit gingen samen van de groene glijbaan maar dat gingen we niet 

meer doen want dat deed pijn en ik en Marrit gingen ook van de extreme 
glijbaan af en van de blauwe glijbaan toen ik en Marrit in de blauwe zat ging de hele tijd licht uit 
en licht aan maar dat was heel leuk!! En Marrit ging van een gele glijbaan af wat ik zelf niet durf-
de want je ging meteen naar beneden en dat vond ik best wel eng en toen hadden we nog maar tien 

minuten!! toen gingen Marrit en ik nog snel van de regenboog glijbaan.            

   

schoolreisje 

 
 

gingen we in een bus naar hellendoorn we moesten een uur en 30 minuten rijden voor 
dat we er waren en we hadden veel snoep mee en toen we er waren moesten wij in een 
rij gaan staan want we moesten een voor een door de poort en dat duurde lang 

en toen we er eindelijk waren begon de pret 1 achtbanen 2 zweefmolens 3 reuzenrad   

4 wildwaterbaan   5 bots autos              
                             

Schoolreisje van Lennart. 

Wij gingen met de klas naar Hellendoorn, het was super leuk. 

Ik zat in het groepje met Thomas vd p, Thomas vn Geert en mats, maar Tomas vd p en 

Geert die wouden niet in een paar attracties waar wij wel in wouden dus toen hebben we 

het groepje kleiner gemaakt. 

Thomas vd p, Geert en Thomas vn waren  toen een groepje en ik en Mats. 

Ik en Mats gingen in het Drakennest, Zweef en het Schommelend schip. 

Alles was super leuk. Ik ben gister ook voor mijn eerste keer in een achtbaan geweest. 

Achtbanen zijn super leuk en de achtbaan waar ik zat heette de Rioolratten, er  was ook 

een achtbaan met een looping daar ging ik niet in. 

Er was ook een groene achtbaan waar ik ook in wou maar ik kon de ingang niet vinden. 

Bij het Schommelschip ging ik er 4 keer in toen ik erin zat gingen we schommelen toen we 

heel hoog waren gingen we naar beneden en dan voel je het gewoon in je buik. Bij de 

zweef draaide je en het ging steeds harder en harder en hoe harder hoe hoger. Bij het drakennest heen en weer en draaide je 

rond. Je moet dan op een stoeltje zitten en dan krijg je een ding tegen je rug en dat doet best pijn. 
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Schoolreisje Hellendoorn  

Hoi ik ben Jibbe, ik was met de school naar Hellendoorn. We gingen als eerst naar de don-
derstenen dat was een achtbaan hij was best leuk. En daarna gingen we naar de rioolrat ik 
schrok me dood want ik hoorde opeens een rat piepen en toen gingen we nog naar de over 
de kop achtbaan hij heette Balagos en toen gingen we naar de glijbanen het was super leuk 
er waren zo een 20 glijbanen ik ging als eerst van de groene hij ging steil naar beneden en 
nog allemaal andere glijbanen. 

 

 

Schoolreis 2022  

We gingen woensdag 29 juni op schoolreis naar Hellendoorn. We gingen in de bus. We vertrokken 
8:30 en we waren er ongeveer 10 uur. We waren ook de eersten dus  we konden alles nog doen 
zonder te wachten. Ik ging met 3 andere kinderen uit de klas door het park. We gingen eerst in de 
zweefmolen. En daarna gingen we wat lopen. Toen ging Nyck in een over-de-kop-achtbaan. Ik 
dacht daar ga ik niet in. Toen zagen we iets wat wel leuk was, maar wat bleek ze waren nog aan 
het bouwen. Daar zouden we graag in willen. Toen zijn we in een water attractie geweest. Na lang 
wachten waren we aan de beurt. We gingen in een karretje dat rond was. Soms ging de drijvende 
kar gek snel dan weer langzaam. Toen zagen we een groene achtbaan. Die bleek gesloten te zijn. 
Toen gingen de anderen in De Rioolrat. Ik zag dat niet zitten, dus ik bleef achter. Na een tijdje wa-
ren ze terug en gingen we even terug naar de tassen. Na even wat te eten te hebben gingen we in 
de Monorail. Toen we terug waren gingen we nog even in een grote 
speeltuin spelen. Toen gingen we eten om 12 uur. Na patat te heb-
ben gegeten gingen we een kwartier nog even in attracties.(Ik ben 2 
keer in de zweef toen geweest). Toen gingen we naar de waterglijba-
nen. We hebben omgekleed en gingen we glijden. We gingen van de 
waterglijbanen er was een groene die HEEL stijl ging. En we gingen 
daarna weg met de bus. Nils 

 

Hoi ik ben met mijn klas naar hellendoorn geweest. Ik ging met Ada, Ralf, Jelle, Ivo en Jibbe 
door het park heen. We zijn in de Rioolrat geweest, Bootjes, Boomstammetjes, Ballagos en 
nog veel meer. Eerst durfde ik niet in de Ballagos want die gaat over de kop. Maar toen de 
andere al een keer waren geweest en zeiden dat hij heel leuk was ging ik er ook in (hij was 
heel leuk).  De Rioolrat was ook best wel eng want er was zoon draai ding en hij ging heel 
lastig toen kwamen we in donkere gangen ik dacht is dit wel een attractie maar toen kwa-
men we bij een man en een attractie kwamen wist ik dat het wel een attractie was. S mid-
dags gingen we patat eten en naar het waterpark daar waren heel veel glijbanen daarna 
gingen we weer naar huis met de bus en lollys eten:-).  Elin Siesling 



Verjaardagen 

In de maanden juni en juli zijn de volgende leerlingen jarig of jarig geweest:  

Juni     Groep: 

2 Idsert de Graaf    1. Dassen 

6 Wybren de Glee   5. Vlinders 

9 Silvan Broersma   1. Dassen 

11 Juf Jitty 

13 Mare de Vries    4. Rupsen 

13 Ada van der Werf   7. Kikkers 

15 Syl Goudberg    4. Rupsen 

16  Juf Sandra 

18 Juf Gerda 

21 Marissa Praamsma   5. Vlinders 

24 Mirte van Dijk    4. Rupsen 

24 Juf Ilse 

26 Max Frontroth    1. Dassen 

27 Hette Knijpstra    6. Libelles 

28 Yfke Oerlemans   8. Salamanders 

29 Marijn Lenstra    2. Vossen 

Juli         

3 Viggo Dozy    8. Salamanders 

3 Yfke Tolsma    2. Vossen 

4 Justin Schaper   7. Kikkers 

4 Juf Fiona 

5 Reina Flapper    4. Rupsen 

8 Sophie Tuinman   3. Eekhoorns 

14 Jurjen Hendriks   4. Rupsen 

15 Juf Simone 

16 Naomi Brandsma   4. Rupsen 

17 Matz Schadenberg   3. Eekhoorns 

18 Juf Moniek 

20 Mette Kisman    2. Vossen 

21 Tess Douna    2. Vossen 

24 Marinthe Koevoets   2. Vossen 

26 Ferre van der Berg   8. Salamanders 

26 Nyck Mooij    7. Kikkers 

27 Fenna de Jong    1. Dassen 

27 Aron de Leeuw    3. Eekhoorns 

28 Liam de Lang    8. Salamanders 

28 Bram van der Veen   7. Kikkers 

30 Giselle Sietsma    2. Vossen 
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Welkom  

We verwelkomen:  Liv van der Veer, Jurre Soeten, Idsert de Graaf, Silvan Broers-

ma, Max Frontroth   Een hele fijne basisschooltijd toegewenst op onze school! 
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