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Nieuws uit de school 

• Het draaiboek lag al twee jaar op de plank, maar nu is het dan zo-

ver: op donderdag 22 december mogen we het kerstfeest weer vie-

ren op school! Via Parro hebben alle ouders bericht gehad over de 

organisatie van de kerstlunch. We hopen er een prachtig feest van 

te maken.  

• Op 7 december hebben we de teamscholing t.a.v. het unitonderwijs 

‘Anders leren organiseren’ voor nu afgerond. Natuurlijk zijn er altijd 

verbeterpunten maar in de basis staat ons onderwijs zoals we het 

voor ogen hadden. Wij blijven bijschaven, evalueren en borgen 

maar genieten elke dag volop van hetgeen ons dit traject heeft ge-

bracht.  

• De afgelopen weken zijn we weer geweldig ondersteund door de 

ouders in deze drukke november/decembermaand. Fijn dat jullie 

wilden rijden om de leerlingen te vervoeren naar het sprookje. Fijn 

dat de ouderraad, met hulp 

van velen, de versiering voor 

sinterklaas en kerst hebben 

geregeld. Allemaal hartelijk 

dank, samen zijn we SWS De 

Nijewier 

 

Team SWS De Nijewier 
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It Hiem 5 

8458 CA Tjalleberd 
  

swsdenijewier@tjongerwerven.nl  

‘t Nijewier Nijs 

Agenda 

• 12 december leerlingenraad 

• 21 december: GGD verpleegkundige op school-vrije inloop 

8.30-11.00 

• 22 december: kerstviering op de school 

• 23 december: 12.00 start kerstvakantie/leerlingen ‘s middags 

vrij 

• 26 december t/m 6 januari kerstvakantie 

• Vanaf 16 januari: afname toetsen LOVS Cito 

• 16 januari: schoonmaakavond (achternamen a t/m m) 

• 18 januari: GGD verpleegkundige op school-vrije inloop 8.30-11.00 

• 23 januari: MR vergadering 19.00 

• 24 januari: vergadering ouderraad 19.30 

• 3 februari: volgende nieuwsbrief 
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 Personeel 
• Vanaf deze week is er op de Nijewier een nieuw gezicht aanwezig. Marije Jongdijk gaat bij ons sta-

gelopen. Zij is een 2e-jaars leerling van het Friesland college en doet de opleiding voor onderwijs-

assistent. Marije start in de onderbouwunit. In een volgende nieuwsbrief zal zij zich aan jullie voor-

stellen.  

• Met juf Sandra gaat het gelukkig ook weer beter. Zij gaat stapsgewijs weer een aantal werkzaam-

heden oppakken. Dit gaat zij op een andere school binnen onze stichting doen.  

• Juf Paulien hoopt na de kerstvakantie weer enkele uren op de school te kunnen zijn om stap voor 

stap haar werkzaamheden weer te kunnen oppakken.  

 

 

 

De uitslag van een dergelijke toets is het meest nauwkeurig wanneer de toets aansluit bij het 
niveau van de leerling. De leerling herkent zich dan in de toets en voelt zich uitgedaagd zon-
der de frustratie van té moeilijk of té makkelijke toets te ervaren. We stemmen daarom de 
toetsen van de leerlingen af op het niveau van de leerling. Dit wordt ook wel het toetsen op 
functioneringsniveau genoemd.  Meestal is het de toets bestemd voor het leerjaar waarin zij 
zitten, maar soms van een leerjaar hoger of lager.   

Binnenkort begint de afname van de toetsen van ons leerlingvolgsysteem Cito in beeld.   

We houden daarbij ook rekening met het competentiegevoel. Is de leerling erg faalangstig 
dan zullen we een niet een té moeilijke toets aanbieden.  

Mocht u hierover vragen hebben dan horen we het graag.  

Een passende toets in de eerste  
weken van februari 2023 

 

 Schoonmaakavond 

Op 16 januari 2023 is er een schoonmaakavond voor de kleine 

materialen in alle groepen. We willen onze nieuwe school graag 

netjes en schoon houden en de reguliere schoonmaak is niet voor 

de materialen.  

In overleg met de ouderraad gaan we dit 2x per jaar doen en op alfabet-achternaam, zodat er 

op elke gezin maar 1x per jaar een beroep wordt gedaan. Op 16 januari zijn de ouders met de 

achternamen A t/m M aan de beurt.  

Na de kerstvakantie zal er via de ouderapp en Parro gevraagd worden wie er allemaal kunnen 

helpen.  

Alvast bedankt voor jullie medewerking.  
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Ingekomen 

Aan de kinderen en ouders van BSO De Grietenij, OBS 

De Optimist, De Nijewier en de leden van PKN Tjalle-

berd-De Knipe. 

Afgelopen week hebben we samen een actie gehouden 

voor Tim en zijn ouders in Oekraïne . 

De BSO en de scholen hebben bijna 900,- euro voor 

Tim en zijn ouders gegeven. Een heel mooi bedrag. 

Doordat ook de mensen van de kerk geld hebben inge-

zameld, hebben we afgelopen zondag samen 2000 euro 

aan Tim en zijn familie kunnen geven. 

Je begrijpt dat Tim en zijn ouders daar heel blij mee zijn. 

Afgelopen dagen was het soms heel eng, schreef Tims vader.  Het was donker omdat er 

geen electriciteit was. Daardoor hadden ze het koud maar hadden ze ook nauwelijks con-

tact met anderen omdat ook internet niet werkte en telefoons niet opgeladen konden wor-

den. 

Tim houdt zich heel flink, schrijft zijn vader. Hij speelt nu veel met zijn nichtje Mascha. 

Door het geld dat ze hebben gekregen, kunnen Tim en zijn ouders naast warme kleren ook 

een generator kopen waarmee ze zelf electriciteit kunnen opwekken en een powerbank zo-

dat ze hun telefoon kunnen opladen. 

Het blijft spannend in Oekraïne.  Ik denk dat we allemaal zouden willen dat de oorlog stop-

te. Zolang dat niet zo is, kunnen we alleen maar aan Tim en alle andere kinderen en ouders 

blijven denken. Wie weet vragen we jullie nog wel eens om hulp. Maar nu zeggen we eerst: 

Allemaal heel erg bedankt. Super gedaan!!! 

Hemel en aarde 

Als muziek in je oren 

De kersteditie van Hemel en aarde bestaat uit twee delen. Het eerste deel biedt verhalen 

en lessuggesties voor de adventsweken. Het bevat een vervolgverhaal in vier delen waarin 

het kerstverhaal wordt verteld. Zacharias is sprakeloos wanneer hij het bericht krijgt dat 

hij en zijn vrouw Elisabet een kindje krijgen. Maria krijgt bezoek van engel Gabriel en ont-

dekt dat het leven soms anders loopt dan je verwacht. Jozef en Maria maken een lange 

reis naar Bethlehem en vinden een slaapplaats in een stal. De jonge herder Nathan hoort 

engelen zingen en vindt een baby in een stal.  

Het tweede deel is de kerstviering op school. Dit jaar kiezen wij ervoor om verder in te 
gaan op “klanken”. In de vorm van optredens met zang, toneel en dans horen wij het 
kerstfeest en de kerstgedachte in klanken. Daarnaast zoeken wij de verbinding met elkaar 
door groepsoverstijgend verschillende kerstactiviteiten uit te voeren.  

 

 



P A G I N A  4  

 

 

 

 

 
Blink: experimentele keuken 
 
Wat ik het leukst vind dit jaar is Blink experimentele keuken. We ontdekken hierbij 
kooktechnieken. We doen daar leuke proefjes, zoals zelf ranja met prik maken. 
Je hebt nodig: een beker, baking soda, water, limoensap en ranja. Als eerste doe je een 
scheutje ranja in de beker, dan doe je een theelepel baking soda in je beker en dan het 
water en limoensap er ook bij. Er is trouwens niet een vaste hoeveelheid water die je in 
je beker moet doen. De smaak vind ik niet zo lekker. We hadden ook nog een tweede 
proef, daarbij gingen we deeg maken door middel van 200 gram bloem, 100 milliliter wa-
ter en een theelepel suiker en een theelepel gist bij elkaar te voegen. Vervolgens gingen 
we als eerste ons bloem in de kom doen en daarna doen we het suiker in de kom en het 
gist en dan pas het water. Als 100 milliliter denk je een beetje te weinig is, doe er dan 
een klein theelepeltje bij. Dan laten we het rijzen maar eerst natuurlijk kneden. Je kan 
ook eerst met een lepel maar daarna met je handen kneden want met je handen kun je 
het beter mengen met elkaar. Nu ga je het laten rijzen, dat betekent soort groter ma-
ken. Je moet je deeg 20 minuten laten rijzen. Geschreven door Jelka van der Berg 
 
 

Imke´s kinderlab. 
We kregen goede uitleg van Imke en daarna moesten wij in een tweetal proefjes 
doen. Maar eerst moest je op een papier invullen wat je verwachting was. Ingrediën-
ten: pak een rek buisjes en rodekoolsap per tweetal.  
Er stond ook: per groepje water, citroenzuur en soda. Dat moest je met je groepje 
delen. Uitvoering: buisje A moest je tot het streepje vullen met water. En in buisje B 
moest je het buisje vullen tot de streep met soda. En in buisje C met citroenzuur. En 
in elk buisje moet je dan rodekoolsap bijdoen. En als je dat hebt gedaan. Moet je het 
opschrijven, van elk buisje kwam er een andere kleur. De kleuren groen, paars en 
nog een kleur. Geschreven door Jinte Cuiper     
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                       Sinterklaasviering 5 december 

 
 
 

Vijf december hebben wij sinterklaas gevierd op school. 
Groep 5 t/m 8 doen altijd surprises en ik zit in groep 7. Dus 
we hadden bij de sinterklaasviering surprises. Het was heel 
leuk. We moesten dobbelen en als je zes had gegooid, 
mocht je een surprise aan iemand geven. Ik had zelf op 
mijn lootje Thomas P en op zijn lootje stond dat hij van 
Pokémon hield dus ik had een Pikachu surprise voor hem 
gemaakt. Sterre had mij getrokken en ze had een taart voor 
me gemaakt. Ik vond hem heel mooi. Om ongeveer 11:30 
kwamen sinterklaas en zijn twee pieten nog even kijken en 
Piet had zes gegooid dus hij mocht een surprise pakken en 
toen deed hij hem in de zak en wou hem bijna mee nemen. 
In de middag gingen we spelletjesmiddag doen, ook dat 
was heel leuk. We mochten allemaal een spelletje mee ne-
men. Dat gingen we doen tot 13:30. Toen gingen we nog 
even buitenspelen een half uurtje en toen gingen we klus-
jes doen en naar huis. Dit was mijn verhaal. Geschreven 
door Silke Hijlkema 
 
Er lag een Piet te slapen op een luchtbed in school. Hij had zich verslapen, maar moest eigenlijk 
Sinterklaas ophalen! Dus we maakten de Piet wakker en toen ging die op naar de Sint. Een paar 
minuten later was de Piet er weer, maar nu met een Sint. Toen gingen we weer naar onze eigen 
klas. We moesten allemaal opdrachten doen die de juf had verzonnen. We begonnen meteen 
met de eerste opdracht, als je bij zo’n opdracht als eerste klaar was en alles goed had, mocht je 
je surprise uitpakken. Wij hadden de eerste ronde dik verloren. Dat ging dus best wel lang door 
(we verloren nogal vaak) totdat de finale was. Bij de finale moesten we de Kanjerpetten zo snel 
mogelijk van de pannakooi af halen. Die hadden we gewonnen, dus ik mocht eindelijk mijn sur-
prise openmaken. Dus dat deed ik en ik kreeg visspullen en een chocoladeletter. Daar was ik 
erg blij mee, want dat had ik ook nodig. Nu kan ik weer lekker vissen. Maar de dag was nog niet 
om; het was nog maar half 12. We mochten verder de hele middag spelletjes doen of je mocht 
helpen om de school op te ruimen. Je kon natuurlijk wel raden wat ik ging doen. Dat deden we 
de hele middag maar en toen mochten we weer naar huis. Geschreven door Jibbe Jonkman 
 

  



Verjaardagen 

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

 

 

1 Lieke Kielstra   2. Vossen 

1 Elynne Tuinman   8. Libelles 

7 Sanne Agema   7. Kikkers 

8 Jelrik Wassenaar (  2. Vossen 

14 Jelte Peeters    4. Rupsen 

20 Hiske de Glee   4. Rupsen 

21 Lisa Welles    8. Libelles 

23 Jesse van Dijk   2. Vossen 

28 Nienke van Engelenhoven  2. Vossen 

28 Elin Siesling    8. Libelles 
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