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Nieuws uit de school 

Beste ouders en verzorgers,  

Na de herfstvakantie zijn we alweer gestart 

met periode 2 van ons schooljaar. Administra-

tief gezien delen wij een schooljaar op in vier 

periodes en binnen de vier periodes werken wij 

met een zgn. pdca cyclus om ons onderwijs 

goed af te blijven stemmen voor onze leer-

lingen.  

Op 29 september jl. zijn we allemaal op werkbezoek geweest naar andere scho-

len met unitonderwijs. Deze bezoeken zijn geëvalueerd en hier en daar heeft dit 

geleid tot kleine aanpassingen binnen de eigen school. Maar deze dag heeft ons 

ook geleerd dat we op de Nijewier de kaders best goed en duidelijk hebben staan, 

passend bij onze leerlingen in onze omgeving. En die bevestiging is prettig! 

Eens in de vier jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek afgenomen onder 

leerlingen, ouders en medewerkers. Deze wordt deze maand weer uitgezet en 

jullie kunnen in de week van 28 november dit onderzoek dan ook via de mail ver-

wachten. Onze partner hierbij is DUO onderwijsonderzoek. Vooraf ontvangt u nog 

alle relevante informatie.  

In deze nieuwsbrief verder weer volop nieuws uit de groepen en andere wetens-

waardigheden. Wij wensen jullie veel leesplezier toe! 

 

Namens het team,  

Albertha Hoekstra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWS De Nijewier 

It Hiem 5 

8458 CA Tjalleberd 
  

swsdenijewier@tjongerwerven.nl  

‘t Nijewier Nijs 

Agenda 

• Week 45 ouder gesprekken op verzoek– groep 8 ieder-

een 

• 14 november: Studiedag, alle leerlingen vrij.  

• 16 november: 8.30-11.00 Inloopspreekuur bij Amarens, 

verpleegkundige GGD 

• 21 november: MR vergadering 18.30 

• 25 november: Sinterklaassprookje Heerenveen (groep 3 

t/m 8) 

• Week 49: schoon belonen Salamanders  

• 5 december: Sinterklaasfeest op school 

• 7 december: Studiemiddag, alle leerlingen 12.00 vrij 

• 9 december: volgende nieuwsbrief 
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Hemel en aarde 

 

De lessen in Hemel en Aarde, onze methode voor levensbeschouwing, gaan de komende weken over het onder-
werp Klank. Als je het geluid van een spannende of romantische film uitzet, blijft er niet zoveel van over. De gelui-
den, de stemmen en de muziek bepalen heel veel van de beleving van het verhaal. Je staat er niet altijd bij stil, 
maar klanken zijn heel belangrijk voor onze ervaring. In deze lessen ontdekken we samen met de kinderen wat 
klanken allemaal bij ons losmaken.  
 

Sommige lessen gaan over je stem. Als je goed naar iemands stem luistert, hoor je veel van de emoties en bedoe-
lingen van iemand. Het gaat niet alleen om de betekenis van woorden, maar ook over de klank van je stem. Ook 
als iemand in een vreemde taal praat, kun je horen of iemand boos of verdrietig of vrolijk is, aarzelt of juist uit-
bundig is.  
 

In bijna alle levensbeschouwelijke tradities bestaan gebruiken waarin klanken een belangrijke rol spelen. We be-
steden bijvoorbeeld aandacht aan de windgong, die in de boeddhistische leer het kwade verdrijft en het goede 
oproept. En we ervaren iets van de klankschalen, die een helende werking hebben door de trilling van de klan-
ken.  
 

In de loop van december bereiden we ons voor op Kerstmis. In de verhalen dit jaar is er bijzondere aandacht voor 
klanken. Zo vertellen we over de priester Zacharias, die voor de geboorte van zijn zoon Johannes zijn stem ver-
liest en een tijdlang niet kan spreken. En we besteden extra aandacht aan het engelenkoor dat in de kerstnacht 

te horen is.  
 

Kortom, het worden de komende weken klinkende lessen!  
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Nog even ter informatie…... 

De ouderbijdrage 

De directeur stelt, in overleg met de ouderraad, jaarlijks de hoogte van de ouderbij-

drage vast en geeft aan welke activiteiten de school daarvoor organiseert. De Mede-

zeggenschapsraad heeft hierover instemmingsrecht.    

De ouderbijdrage is vrijwillig omdat de overheid het onderwijs bekostigt. De bereid-
heid van de ouders om te betalen is dus geen voorwaarde voor toelating. De school, 
en niet de ouderraad, incasseert de bijdrage, bijvoorbeeld via een machtiging, en ver-
antwoordt dit in de jaarrekening. De school gebruikt de ouderbijdrage voor het bekos-
tigen van activiteiten die niet wettelijk verplicht zijn, maar uitvoering zijn van eigen 
beleid. Dat geldt voor schoolreisjes, maar ook voor activiteiten als een Sinterklaas-
feest, andere vieringen, sportdag en projectweek.   

De ouderbijdrage is opgebouwd uit twee delen: een deel voor de hierboven genoemde 
activiteiten en een deel voor het bekostigen van de schoolreizen.   

 

Voor het schooljaar 2022-2023 is de ouderbijdrage: 

Activiteiten   : € 30,00 

Schoolreizen 

Groep 1 – 2 - 3  : € 17,50 

Groep 4 – 7    : € 37,50 

Groep 8 (kamp)  : € 75,00 

  

Ouders waarvan wij een machtiging hebben ontvangen, betalen het totaalbedrag nu in 
twee termijnen. Te weten medio/eind november het activiteiten gedeelte en me-
dio/eind mei het schoolreisgedeelte. 

De overige ouders krijgen in januari een factuur voor het totaalbedrag.  

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar mocht u nog vra-
gen of opmerkingen hebben, dan verneem ik dat graag van u. 

Berry Oosterhof, 

conciërge/adm. medewerker 

CPO De Tjongerwerven, 

(Aanwezig op SWS de Nijewier op woensdag, donderdag en in de even weken ook op 
vrijdag.) 
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Middenbouw:  

In de vakantie hebben de leerkrachten van de middenbouw over een andere inrichting 
in de lokalen en op het onderwijsplein nagedacht. Dit wilden wij graag, omdat de kin-
deren moeten kunnen kiezen hoe ze willen werken en waar ze willen zitten (alleen, sa-

men of in een groepje). 
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Rupsen 

Jesse over taal 

 

Jorian, Mare, Fenna en Jelte over de inloop 
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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! 

 

Rupsen 

Nynke, Art en Jurre over creatief 

Aron over rekenen 

 

EMMA 
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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! 

 

Rupsen 

Nynke, Hiske en Bente over rekenen 

Jitse, Elin en Sophie over de lampionnen 
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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! 

 

Rupsen 

Matz en Arjen over gym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martzen, Tim en Jarno over buiten spelen 
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Vervolg middenbouw 
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Verjaardagen 

In de maanden oktober en november zijn de volgende leerlingen/-krachten jarig 

(geweest):  

2 Juf Esther 

3 Wytze Groensma   6. Salamanders 

5 Minke Hof    8. Libelles 

5 Ralf Otter    8. Libelles 

6 Evi de Glee    5. Vlinders 

8 Jorian Krijgsman   4. Rupsen 

10 Jibbe Jonkman   8. Libelles 

10 Ehrin de Vries   8. Libelles 

12 Jurre Kisman    5. Vlinders 

13 Juf Nelly 

14 Geert Veenstra   7. Kikkers 

15 Seff van Nes    6. Salamanders 

15 Teun van der Veen   6. Salamanders 

18 Jarno van der Ploeg   4. Rupsen 

20 Hanne Siesling   6. Salamanders 

24 Jorrit Rispens    7. Kikkers 

26 Gijs van Norel   5. Vlinders 

26 Finn van der Veer   3. Eekhoorns 

 

november          
  

3 Nynke Couperus   4. Rupsen 

5 Ties Tuiten    6. Salamanders 

13 Lieke van der Glas   2. Vossen 

14 Gerbrich Holtrop   2. Vossen 

14 Mats Visser    7. Kikkers 

15 Tim Nijmeijer    4. Rupsen 

17 Ids Geertsma    7. Kikkers 

26 Jente Flapper    8. Libelles 

30 Roan de Leeuw   7. Kikkers 

30 Julian Tuinman   6. Salamanders 

 

We hopen dat iedereen een fijne verjaardag heeft gehad of nog 
zal hebben. 
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