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Nieuws uit de school 

Beste ouders en verzorgers,  

Deze week is de eerste schoolmaand van het 

nieuwe schooljaar alweer voorbij. In de eer-

ste weken is de informatieavond geweest en 

deze is enorm goed bezocht. Er is veel infor-

matie gedeeld en we hebben nader kennis 

met elkaar gemaakt. Afgelopen week zijn de 

ouder-vertel-gesprekken geweest, deze zijn 

nog niet helemaal afgerond. Dit heeft te ma-

ken met ziekte, zowel onder het team als 

onder de leerlingen. Gelukkig zijn er steeds 

collega’s bereid geweest om extra te werken 

en hebben we geen groepen naar huis moe-

ten sturen. Wat een teamgeest en wat een 

hart voor onze leerlingen! Ik kan het niet 

vaak genoeg benoemen, maar wat ben ik 

trots en blij met ons team.  

Zoals jullie weten gebruiken wij voor de korte communicatie en bijv. de ouderge-

sprekken de Parro app. Mocht hierbij iets niet duidelijk zijn of niet naar behoren 

werken dan horen we dat graag. De website van de school kent een beveiligd 

gedeelte. Via Parro sturen hebben we jullie het wachtwoord gestuurd. Op het 

beveiligde gedeelte worden de foto’s van de schoolse activiteiten geplaatst.  

Verder in deze nieuwsbrief van alles over de school, veel leesplezier toegewenst! 

 

Namens het team,  

Albertha Hoekstra  

Directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWS De Nijewier 

It Hiem 5 

8458 CA Tjalleberd 
  

swsdenijewier@tjongerwerven.nl  

‘t Nijewier Nijs 

Agenda 

 

 

• 5 oktober: start boekenweek Gi-Ga Groen 

• 17 t/m 21 oktober : herfstvakantie 

• 1 november: vergadering GMR met voorzitters MR 

• 4 november: volgende nieuwsbrief 
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Volledig overzicht margedagen en middagen: 

Het overzicht van de margedagen en middagen is nu compleet. Ze staan al in de school-

agenda binnen de Parro omgeving genoteerd. Als u op een agenda item klikt in Parro dan 

wordt alle aanvullende informatie ook getoond. Hieronder het volledige overzicht:  

Margedagen 2022-2023 - studiedagen team-leerlingen vrij 

Donderdag 29 september 2022 

Maandag 14 november 2022 

Maandag 6 februari 2023 

Vrijdag 30 mei 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 

Woensdag 15 februari 

Dinsdag 11 april 

Dinsdag 27 juni 

 
  

Leerlingenraad 2022-2023 

Een nieuw schooljaar betekent ook een nieuwe leerlingenraad. In de leerjaren 5 t/m 8 zijn 

verkiezingen gehouden en de volgende leerlingen mogen hun groep in de raad vertegen-

woordigen: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else Agema, Gijs van Norel (Vlinders), Wiebren de Glee , Ties Tuiten (Salamanders), Ids 

Geertsma, Sanne Agema (Kikkers) Ivo de Wagt en Enora Woldering (Libelles)  

De leerlingenraad denkt en praat mee over allerlei schoolse onderwerpen. Dit jaar gaan we 

het o.a. over taal, rekenen en begrijpend lezen hebben.  
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Nieuws uit het team/even voorstellen 

Hallo allemaal, 

Ik wil me graag via deze weg aan jullie voorstellen. Ik ben Laura van Doorn, ik ben 22 jaar 

oud en ik woon in Nijberkoop. Samen met mijn ouders, zusje en 

broertjes zijn wij afgelopen zomervakantie hiernaartoe verhuisd. 

Hiervoor woonden wij in Sibculo, dit ligt in Overijssel tussen Har-

denberg en Almelo.  

Dit is het tweede jaar dat ik aan het werk ben als leerkracht. Ik 

vind het ontzettend leuk om de kinderen iets nieuws te leren en 

hen te zien ontwikkelen.  

In mijn vrije tijd ben ik graag met vrienden en familie, daarnaast 

houd ik ervan om te koken en te bakken.  

Ik heb al een fijne start gemaakt en ik heb zin in het komende 

schooljaar!  

Groetjes, 

Laura van Doorn 

Hemel en aarde 

Iedereen hoort bij een groep, dat gaat bijna vanzelf. Je hoort op school 

in een groep, thuis bij je familie, met je vrienden en vriendinnen of als 

je sport. In een groep leer je over anderen, de wereld om je heen en 

ook over jezelf. De komende weken verkennen we met de kinderen 

hoe het eigenlijk is om bij een groep te horen, in onze lessen levensbe-

schouwing van Hemel en Aarde.  

Vaak is het leuk om bij een groep te horen. Je voelt je er welkom en op 

je gemak, het is fijn als je elkaar goed kent en als iedereen het beste 

voor heeft met iedereen. Soms is het ook lastig om bij een groep te 

horen. Een groep kan iets van je vinden of vragen dat niet goed bij je 

past. Kinderen herkennen dat. Je kunt bijvoorbeeld ineens het gevoel 

krijgen dat anderen jouw rugzakje kinderachtig vinden, terwijl je er zelf 

nog blij mee bent.  

Je kunt in verschillende groepen een andere kant van jezelf laten zien. 

Misschien is een kind haantje de voorste bij dans of voetbal, en houdt 

het zich een beetje op de achtergrond in het groepje dat samen aan 

een boekverslag werkt. Soms ben je de oudste en soms de jongste. In 

de ene groep word je verzorgd en in de andere groep moet je op ande-

ren passen. In de lessen levensbeschouwing verkennen we bij welke 

groepen de kinderen horen en hoe dat voor ze is.  

Iedereen 

Iedereen in onze  
wijde wereld 

wordt geboren 
om groot te worden 

lief te hebben 
kans te krijgen 
mens te zijn  
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Anders leren organiseren 

Dit schooljaar zijn we gestart met het tweede jaar van ons begeleidingstraject ‘Anders leren organiseren’. Het 
eerste jaar heeft ons veel opgeleverd en ons unit-onderwijs staat stevig in de steigers. De basis is goed en hier-
binnen willen we nog werken aan stukje afstemming en borging.  

Hiervoor heeft elke unit zijn eigen ontwikkelpunten. Op 12 september jl. heeft onze procesbegeleider een dag 
meegelopen binnen de units en hebben we ‘s middags een terugkoppeling gehad waarin de ontwikkelpunten 
centraal staan.  

De bevindingen: 

Onderbouw 

Middenbouw: 

Bovenbouw: 

Tot zover een globaal inkijkje wat er op zo’n studiedag besproken wordt. Het is en blijft een boeiend proces en 
we zijn nog steeds volop in beweging. Mocht iemand nieuwsgierig zijn naar het hele verslag en de terugkoppe-
ling dan mag u altijd een afspraak met mij maken.  

 

 

 

Tops 

• Helder & doelgerichte planning per groep 

• Logboek is slim en compact, verschillende ni-
veaus zijn duidelijk zichtbaar. 

• Goede samenwerking tussen groep 1 &2, extra 
aandacht voor de samenwerking tussen 2&3.  

Tip 

• De verbinding tussen leerdoelen van de ver-

schillende leerjaren kan nog  beter. Dit was ook 

de ontwikkelvraag. Hiervoor zijn verschillende 

handreikingen gedaan waar de onderbouw 

mee aan de slag is gegaan.  

Tops: 

• Veel rust en  taakgerichtheid 

• Wisselmomenten verlopen soepel 

• Er wordt goed omgegaan met uitgestelde aan-
dacht.  

Tip: 

• Versterken van de autonomie, dit was tevens 
een ontwikkelvraag.  (meer keuze momenten 
vanuit het ‘ik’ van de leerling). Dit is een groei 
proces.  

• Dag en weektaken, zet hier ook herhalingswerk 
en andersoortige taken op. Plan hiervoor ook 
tijd tijdens de inloop 

Tops: 

• Snelle wisseling van de instructielessen 

• Kinderen hebben een  goede heldere planning, 
ze weten wat ze moeten doen.  

• Kinderen geven aan dat het rondensysteem 
goed werkt.  

 Tips: 

• Op het leerplein plenair opstarten. Werkregels 
herhalen. (ontwikkelvraag ging over de taakge-
richtheid op het leerplein) 

• Korte evaluatie na elke ronde.  

• Verwachtingen uitspreken van een wisselmo-
ment.  

• Goede volgende stap is het inzetten op executie-
ve functies.  
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Jaarverslag MR 2021-2022 

In het afgelopen schooljaar speelden Corona en de 
nieuwbouw de boventoon in de vergaderingen van de 
Medezeggenschapsraad (MR). De meeste vergaderin-
gen waren als gevolg van de Corona-maatregelen dan 
ook via Teams in plaats van fysieke bijeenkomsten. 

Andere onderwerpen die in het afgelopen jaar zijn be-
sproken in de MR zijn ondermeer de personeelsproble-
matiek, de formatie en de verdeling over de groepen, 
de ontwikkeling en de voortgang van het clusteronderwijs, de ontwikkeling van het port-
folio, de begroting, de informatiegids en het schooljaarplan en schooljaarverslag. 

Ook een aantal vaste thema's waarover de MR wettelijk gezien moet adviseren of mee 
instemmen kwamen aan de orde: de schoolgids, de ouderbijdrage, de formatie, de aan-
passing van de schooltijden, het ondersteuningsprofiel, 

De directeur van de school schoof aan bij vrijwel alle vergaderingen van de MR. Dit be-
vordert onzes inziens de transparantie en de open communicatie tussen MR en directeur. 

Het contact met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) wordt onderhou-
den door een jaarlijkse bijeenkomst van GMR en vertegenwoordigers van MR’en van alle 
bij de koepel aangesloten scholen. 

De MR kende de nodige wisselingen het afgelopen jaar. Gerdine volgde Joyce op als lid 
van de personeelsgeleding, maar aangezien Gerdine eind 2021 vertrok kwam in haar 
plaats Tineke van der Wal in de MR als lid van de personeelsgeleding.  

De MR hanteert een rooster van aftreden met een zittingstermijn van vier jaar. Na vier 
jaar is een MR-lid herkiesbaar voor een volgende termijn van vier jaar. Op dit moment is 
één van de MR-leden (Arne van Nugteren) aan het einde van zijn zittingstermijn, maar 
hij heeft aangegeven graag door te willen gaan voor een volgende termijn. Ouders die 
zich ook verkiesbaar willen stellen wordt verzocht zich voor 15 oktober te melden bij de 
secretaris van de MR (Gerda Swart). Dat kan ook via het mailadres 
g.swart@tjongerwerven.nl 

Bruna-kinderboekenweek 

Beste ouder/verzorger,  

Van 5 tot en met 16 oktober 2022 is het weer Kinderboekenweek.  

Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’. Lezen is een feestje Bruna wil 

graag (voor)lezen stimuleren door samen met ouders en kinderen de schoolbibliotheek te vullen met fijne boeken. 

Want leesplezier begint op school én bij Bruna. 

 Zo werkt het: 

 Koop tijdens de Kinderboekenweek (5 t/m 16 oktober 2022) een boek bij de Bruna-winkel en lever het bonnetje in 

op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20% van het totaalbedrag van alle in-

geleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer bon-

nen, hoe meer boeken.  

Iedereen kan meesparen! Spaar je mee? Inleveren van de bon kan t/m 13 november bij de juf of meester. Laten we 

er samen voor zorgen dat de kinderen nog meer leesplezier krijgen.  
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Jaarverslag ouderraad 2021-2022 

 

En dan zit je te tikken, als een koe die aan 

het herkauwen is, om een verslag van het 

afgelopen jaar te maken. Je merkt ook dat 

je hersenen een bepaalde vorm van demen-

tie begint te vertonen, en dat je de hulp van 

je mede OR-leden in moet schakelen om 

een verslag van het schooljaar 2021-2022 te maken. 

Maar goed, ook dit schooljaar hadden we te maken met COVID19 en dat maakte het 

niet allemaal leuker, dit geldt voor jong en oud. Toch heeft Sinterklaas kadootjes langs 

kunnen brengen, met behulp van de OR, voor de groepen 1-4. De groepen 5-8 kregen 

van de lieve Sint het mandaat om zelf voor leuke surprises te zorgen.  

Tijdens Kerst was corona de grote boosdoener, maar er stond ook niks groots gepland, 

dit in verband met de verhuizing naar de nieuwe school. Wel is de school versierd, zodat 

er nog een beetje kerst was. 

Ook tijdens de opening van de nieuwe school heeft de Or hand en span diensten ge-

daan, maar ook hier gooide COVID19 roet in het eten. De OR heeft wel geholpen allerlei 

speelgoed in elkaar te zetten die voor school gebruikt worden. 

Met Pasen hebben we een paasontbijt verzorgd en iedereen kreeg een potje met bonen-

zaden, daarna kwamen de koningsspelen en de wandeltocht welke beide door een ieder 

werden gewaardeerd. 

Wat we zeker niet moeten vergeten is de stekjesactie, deze levert elk jaar weer een leuk 

potje op waar we allerlei leuke 

dingen mee kunnen doen. Ik 

noem Sinterklaas, ik zeg 

luchtkussen met de ko-

ningspelen en ik vergeet vast 

dingen te noemen. 

Als slot op het schooljaar heb-

ben we de laatste schooldag 

verzorgd met oud hollandse 

spellen en de nodige versna-

peringen waardoor het school-

jaar op een weldadige wijze werd afgesloten 

Helaas voor de OR luidt het einde van het schooljaar ook in, dat we van twee zeer ge-

waardeerde leden afscheid moeten nemen nl. Ietsje en Laure. Hartelijke dank dames 

wat jullie allemaal hebben gedaan. 

 

Hartelijke groet 

 

De OR 
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Welkom  

We verwelkomen:   

In groep de Dassen: Rommert en Yntse Wassenaar, Floris Lenstra, 

Tygo van Zadelhoff, Golan van der Walle, Nanne Zijsling; in groep de 

Salamanders: Jinte Cuiper; in groep de Vlinders: Froukje Andringa en 

in groep de Kikkers: Elske Andringa. 

   Een hele fijne basisschooltijd toegewenst op onze school! 

 

Nieuws van de onderbouwunit! 

Wij zijn alweer een tijdje hard aan het werk op school en wat hebben wij het fijn 

met elkaar! We hebben allemaal al aardig onze draai gevonden en weten al goed 

hoe het er in de groepen aan toe gaat. In het begin zijn we vooral veel bezig ge-

weest met de groepsvorming. Elkaar beter leren kennen, de juffen goed leren 

kennen en een fijne sfeer weten te creëren in elke groep!  

Ook zochten wij al vaak de verbinding met elkaar op. Zo zijn wij alweer een tijd-

je gestart met de gezamenlijke inloop, waarbij de kinderen van de Dassen, de 

Vossen en de Eekhoorns in groepen zijn verdeeld en tijdens de inloop bezig gaan 

met de fijne/ grove motoriek, rekenen en taal. Tevens werken en spelen we op 

de middagen veel met elkaar samen! 

Leerlingen aan het woord….  

Hoe vind je het bij de Dassengroep? 

Floris: Ik vind een auto bouwen heel leuk en 

buiten voetballen en met vriendjes spelen. Bij 

de inloop ga ik naar de Eekhoorns en soms 

naar de Vossen en ga ik dingen met letters 

doen!  

 

Hoe vind je het bij de Vossengroep? 

Iris: Leuk! Knutselen vind ik heel leuk en ik leer ook tellen en rekenen.  

Samen spelen met mijn vriendinnen vind ik ook leuk! 

 

Hoe vind je het in de Eekhoorngroep? 

Marinthe: Ik vind het heel erg leuk, want we leren nieuwe letters! We hebben 

ook allemaal eigen werkboekjes en dat vind ik fijn. Er zitten ook vaak lieve 

vriendinnen naast mij als ik aan het werk ben.  
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Babybezoek  

Afgelopen woensdag is juf Joyce even op school geweest 

met Noël.  

Welkom  

We verwelkomen:   

In groep de Dassen: Rommert en Yntse Wassenaar, Floris Lenstra, 

Tygo van Zadelhoff, Golan van der Walle, Nanne Zijsling; in groep de 

Salamanders: Jinte Cuiper; in groep de Vlinders: Froukje Andringa en 

in groep de Kikkers: Elske Andringa. 

   Een hele fijne basisschooltijd toegewenst op onze school! 
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Verjaardagen 

In de maanden augustus en september zijn de volgende leerlingen/-krachten jarig 

geweest:  

 

2 Wytze Knijpstra   5. Vlinders 

4 Lennart Peeters   7. Kikkers 

5 Elske Andringa   7. Kikkers 

7 Wessel Voolstra   7. Kikkers 

7 Jitse Welles    4. Rupsen 

9 Jordy Wouters   6. Salamanders 

13 Faas Goudberg  6. Salamanders 

14 Jinte Cuiper    6. Salamanders 

14 Martha Meester   6. Salamanders 

16 Juf Laura 

17 Kyano Urdjel    2. Vossen 

24 Levy de Lang    2. Vossen 

25 Juf Lianne 

27 Golan van der Walle   1. Dassen 

28 Froukje Andringa   5. Vlinders 

29 Wemke Holtrop   7. Kikkers 

31 Emma van Nugteren   4. Rupsen 

31 Noémi Woldering   6. Salamanders 

september  

5 Tygo van Zadelhoff   1. Dassen 

7 Elin Hijlkema    8. Libelles 

7 Floris van Huizen   3. Eekhoorns 

9 Jurre Pijlman    4. Rupsen 

9 meester Berry 

10 Fenna Soeten   4. Rupsen 

11 Floris Lenstra    1. Dassen 

11 Bente van der Veen   4. Rupsen 

12 Djoeke de Glee   2. Vossen 

14 Juf Albertha 

16 Iris Rijken    7. Kikkers 

23 Martzen Feenstra   4. Rupsen 

23 Philomeen van Huizen  5. Vlinders 

29 Tessa Visser    2. Vossen 

 

We hopen dat iedereen een fijne verjaardag heeft gehad. 

 


