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LESBRIEF Silke & Miss Dee, Baukje Wytsma – troch Lida Dykstra

OER IT BOEK
Silke & Miss Dee giet oer de freonskip tusken de 78-jierrige,
fan oarsprong Ingelske learares Jessy Dee en it famke
Silke Andringa, dy’t in eintsje bûten it doarp op in pleats
wennet. Omdat it bot reint, mei Silke op in dei by Miss Dee
yn har dykhúske skûlje, as se de bus mist. Earst fynt Silke
Miss Dee mar frjemd. Har hûs, dêr’t se wennet mei hûntsje
Charlie en kat Fluff y, leit fol kranten en brol, en sels de
muorren binne beplakt mei kranten. Miss Dee praat Ingelsk
en Nederlânsk. Silke ken Frysk, wêrtroch’t it boek wakker
trijetalich wurdt.
Ut en troch giet Silke dêrnei wer by miss Dee del. Se
skriuwe wurden op ’e muorre, knippe kleedsjes en slingers
fan papier, organisearje in ferklaaipartij mei skuon en
huodsjes.
Se begripe en stypje mekoar, ek al skele se in ein yn leeft yd.
Miss Dee helpt Silke de rêch rjocht te hâlden tsjinoer
pleagers, Silke helpt Miss Dee wer kontakt te krijen mei har
suster Lizzy yn Ingelân, hoewol’t se tagelyk wol in bytsje
bang is dat Miss Dee dan miskien wol wer nei har eigen
lân weromgean sil. It boek spilet him ôf yn ’e winter. It is
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ferdield yn 16 haadstikken. It perspektyf ferspringt in pear
kear. Soms leit it by Silke, soms ek by Miss Dee.
Hiel opfallend is de iepen ein. Miss Dee kriget op de lêste
siden in brief fan har suster Lizzy, mar doart him net iepen
te meitsjen. De lêzer mei sels betinke oft de susters wer
kontakt krije, en hoe. Dat skriuwster Baukje Wytsma ek
dichteres is, is te fernimmen oan de poëtyske sinnen dy’t
se Silke yn de mûle leit, bygelyks as it famke neitinkt oer de
natoer of taal. De trijetalichheid yn it boek makket it poer
geskikt om it yn te setten foar trijetalich ûnderwiis.
By de kleurige, skildere yllustraasjes fan Carla van der
Heijde falt op dat sy, behalve it minysylhûetsje op de earste
ôfbylding, fierder net ien kear in haadpersoan ôfbyldet,
mar allinnich mar bisten of dingen. Dy line is ek fuortset op
it omslach fan it boek. Symboalysk wurde Miss Dee en Silke
foarsteld as in grut en lyts papieren boatsje (dy’t troch it
libben farre en wêrfan’t de paden kruse). Yn it grutte leit in
skoech (Miss Dee hat in skuonsamling) yn it lytse in útknipt
barchje (Silke hat twa barchjes).

GEARFETTING
Om’t Silke Andringa har fersliept hat, mist se de bus nei
skoalle. En se fynt dochs al neat oan skoalle. Twa famkes
peste har. En dan reint it ek nochris dat it spielt. As se
klomjend sit te wachtsjen op de folgjende bus wurdt se
fûn troch de âld-ûnderwizeres Jessy Dee, dy’t har hûntsje
Charlie útlit. Miss Dee nûget Silke út om by har thús te
wachtsjen, lekker yn ’e waarmte. Foar it earst sjocht Silke
it krantehûs fan de âlde frou fan binnen. De gong leit fol
kranten, en de muorren binne dermei beplakt. Se prate en
knippe tegearre kleedsjes, oant Silke wer nei de bushalte
moat.
Thús op de pleats fertelt Silke ynearsten noch net fan de
moeting. Se helpt heit en fersoarget har twa barchjes:
Pieter en Nel. Se beslút Miss Dee wat fan harren eigen
appels te bringen.
De twadde kear by Miss Dee is it dêr wer gesellich. It is
foar Silke hast oft se efkes yn in oare wrâld telâne komt.
Tegearre mei de âlde frou skriuwt se moaie wurden op de
muorren. Se betinke lûden foar yn it lûdeskrift en sjonge
Ingelske ferskes, mar Silke fertelt ek dat se wolris gûle
moat omdat se pest wurdt. Miss Dee jout har ried. Under
de Ingelske les op skoalle slagget it Silke dêrnei foar it earst
om fan har ôf te biten.
By de folgjende besite oan Miss Dee lit de frou in fotoalbum sjen en fertelt se oer har jeugd yn Ingelân en har
suster Lizzy, dy’t dêr noch wennet. It kontakt is ferwettere.
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Thús fertelt Silke fan har besites oan de âlde frou. Mem wol
Miss Dee wolris op de tee nûgje, seit se.
Silke helpt Miss Dee mei skuon en huodsjes opromjen.
Se tutte harren op mei make-up en meitsje foto’s. Miss
Dee skriuwt in brief oan har suster Lizzy, en freget har
in kear del te kommen. De kear dêrop is Miss Dee slim
fertrietlik. Har kat Fluff y is stoarn en sy begraaft it earme
bist foarsichtich ûnder de seringebeam yn har tún. As Silke
efkes letter op besite komt, prate sy tegearre oer de dea.
Miss Dee betinkt in moai ritueel dat harren allebeide treast
jout.
It rint tsjin de krystdagen. Sjouke Bakker, in âlde freon fan
Miss Dee, hat in krystbeam by de foardoar efterlitten. Dy
sille se letter fersiere mei papieren slingers, betinkt Miss
Dee.
By it útlitten fan har hûntsje Charlie giet it mis. Charlie
sakket troch it iis, en as Miss Dee besiket him te rêden,
sysels ek. Ut de bus wei sjocht Silke it barren. Se slacht
alarm. Mei help fan de bussjauffeur wit se de âlde frou op it
drûge te krijen. Underkuolle rekket Miss Dee nei it sikehûs.
Heit hellet Silke op. Hûntsje Charlie mei, oant syn baaske
wer better is, by harren útfanhûzje.
Wat der bard is giet it doarp rûn, en op in moarn ferskine
der plysjemannen yn de klasse fan Silke. Silke kriget in
bosk blommen en in oarkonde fan de Rêdingsbrigade, om’t
se sa dapper west hat.
Mar it grutste kado is fansels dat Miss Dee wer opknapt is
en nei hûs mei. Dy is ‘so happy to be home.’ It is tiid om de
krystbeam te fersieren. Hûntsje Charlie wurdt thúsbrocht
troch Silke har heit en mem, en mem hat ek noch lekker
iten meinommen. Wat in feestdei!
In wike letter leit der in brief fan har suster Lizzy op de
matte fan Miss Dee. Miss Dee lêst de brief noch mar efkes
net. Tomorrow is another day.

(FOAR)LÊZE
Bern fan in jier of 10 ôf sille it boek sels lêze kinne, foarlêze
kin al fan in jier of 8 ôf. Yn likernôch 8 - 10 foarlêssessys is it
boek út te lêzen. Yn it boek wurde de Nederlânske, Ingelske
en Fryske taal op in linige wize mei-inoar ferfrissele,
wêrtroch’t bern sûnder al tefolle muoite har Ingelske of
Fryske wurdskat útwreidzje kinne. As de learkrêft net it
hiele boek foarlêze wol, kin keazen wurde foar de earste
4 of 5 haadstikken, sadat de bern nijsgjirrich wurde sels
fierder te lêzen.
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PRATE OER IT BOEK
‘Wêr gong in boek oer?’ is faak net sa’n produktive wize om mei bern oer in boek te praten. Bern witte
faak de essinsje net goed te beneamen en ferlieze harsels gauris yn details.
In goede metoade om in berneboek klassikaal te besprekken is ûntwikkele troch de Ingelske
berneboekeskriuwer Aidan Chambers. Hy beskriuwt dy yn syn boeken
Vertel eens en De leesomgeving, bondele yn Leespraat, Biblion 2012.
De Vertel eens-oanpak komt derop del dat de learlingen en learkrêft, as it út is, oer it boek prate oan de
hân fan de folgjende basisfragen:
1. Wat fynst moai/goed oan it boek?
2. Wat fynst net sa moai/goed oan it boek?
3. Wat fynst dreech of ûndúdlik? (Of frjemd, wiene der dingen dy’t net kloppen?)
4. Wiene der patroanen/ferbannen? (Wat dat hieltyd werom kaam yn it boek?)
Set de antwurden fan de learlingen yn stekwurden yn kolommen op it boerd.
Binne der linen te lûken fan de iene nei de oare kolom? Binne der saken dy’t faker weromkomme?
Falt der in tema of ûnderwerp op?
Bern dy’t oefenje om in boek op dizze wize te besjen, sille letter mear bysûndere dingen opfalle.

LESBRIEF Silke & Miss Dee, Baukje Wytsma – troch Lida Dykstra

3

OAN DE SLACH MEI IT BOEK

It boek kin ekstra ta libben komme troch allerhande ferskillende ynfalshoeken en ferwurkingsopdrachten.
= groep,
= twatallen,
= yndividueel, 10 = tiid dy’t noadich is
De piktogrammen betsjutte:
foar de opdracht.
PRATE – rûntepetear
30
min

Bepraat mei de bern in tal ferskillende passaazjes út it boek, bygelyks:
‘Ik ben een verzamelaar. Altijd geweest. Als kind al. Schelpen, knopen, kauwgumplaatjes,
sigarenbandjes, dat soort dingen.’ (s. 21)
• Kensto minsken dy’t guod sammelje? Hokker dingen?
• Sammelsto sels ek wat? Wêrom? Wêrom net?
• Wêrom is it aardich om dingen te sammeljen? Of krekt net?
• Wat is moaier; it sykjen nei dingen, of it hawwen?
• Kostet it ek jild om dingen te sammeljen? Is dat slim? Of hinderet dat net?
• Kin de aardichheid ek ôfgean fan in samling? Wat dochst der dan mei?
• Soms binne seldsume dingen, lykas postsegels, munten of skilderijen, hiel djoer.
Kinst dat begripe?
‘It pesten kin samar begjinne. (...) It is in kâld en iensum gefoel en der is neat oan
te feroarjen. Wa kin har helpe?’ (s. 24)
• Silke wurdt op skoalle narre troch twa famkes. Yn it begjin fan it boek tinkt se dat
dêr neat oan te feroarjen is. Wat fine de bern?
• Wat is de reden dat Silke pest wurdt?
• Is der altyd in reden dat ien pest wurdt?
• Hat Silke gelyk? Is der echt neat te feroarjen oan dat se pest wurdt?
• Wat soesto Silke advisearje te dwaan, as sy yn dyn klasse siet?
• Soesto Silke helpe kinne, as sy yn dyn klasse siet?
• Silke freget har ôf wa’t har helpe kin. Wat tinksto? Wa kin Silke it bêste helpe?
‘Als ik alleen thuis ben, hoor ik vaak de stilte.’ (s. 32)
Miss Dee fertelt dat se stilte hearre kin. Soms is it in moai lûd, soms ek fertrietlik.
Wat tinke de bern?
• Kinst stilte hearre?
• Is it wolris hielendal stil om dy hinne? Of hearst altyd wat?
• Hoe fielt stilte foar dy? Noflik? Of ferfelend? Hoe komt dat?
• Hasto wolris stilte nedich? Wêrom? Wêrom net?
• Kinst wenne oan stilte of lûden?
‘Je hebt zomaar van alles te veel. Veel te veel. Te veel boeken, te veel kopjes, te veel
glazen, te veel hoeden.’ (s. 58)
• Tefolle guod krije, giet dat fansels?
• Kinst tefolle guod ha?
• Kinst ek te min guod ha?
• Binne alle dingen like belangryk om te hawwen?
• Fan hokker dingen hast nea genôch?
• Dochsto wolris dingen fuort?
• Wat dochst der dan mei?
• Wat soest foar de rest fan dyn libben bewarje wolle, en wêrom?
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SKRIUWE – fytsrymke
10
min

‘Om it ritme deryn te hâlden, begjint se no mar te tellen wylst se trapet. Ien-twa-trije... ien-twatrije... famkes wolle dûnsje... jonges wolle frije...’ (s. 10)
Under it fytsen betinkt Silke in rymke op it ritme fan it traapjen.
Lês dy passaazje op s. 10 foar, en freegje de bern in eigen, Frysk rymke te skriuwen neffens it
stramyn op wurkblêd 1.

SKRIUWE – alliteraasje
15
min

‘Sy wer. Sleauwe Silke. Slûge Silke (...) Stille Silke.’ (s. 10)
Silke wurdt op skoalle útskeld. Twa ûnaardige famkes sette eigenskipswurden (=bijvoeglijke naamwoorden) foar har namme, dy’t mei deselde letter begjinne. Alliteraasje hjit soks.
Freegje de bern ris by eltse letter fan harren namme in (posityf) eigenskipswurd te betinken,
bygelyks: Silke – sjarmant, iepen, linich, krêftich, earlik.
As fariant kin de bern ek frege wurde in akrostichon fan harren namme te skriuwen.
In akrostichon (ek wol nammegedicht of letterfers neamd) is in gedicht wêrfan’t de earste
letters achterinoar in wurd of sin foarmje. It Wilhelmus is in bekend foarbyld.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Acrostichon
Dus freegje de bern efter eltse letter fan har namme in sin te setten, dy’t mei
dy letter begjint.

SKRIUWE – hoe rûkt, priuwt, fielt of klinkt it
15
min

‘(...) kinst de hjerst rûke. It rûkt nei wat der earder wie, nei wat der altyd bliuwe sil.’ (s. 10)
Dat skriuwers fertelle hoe’t dingen derút sjogge, leit foar de hân. Mar skriuwers beskriuwe,
om sfear te skeppen, ek wol faak hoe’t wat rûkt, priuwt, fielt of klinkt.
Freegje de bern de sinnen fan oefening C op wurkblêd 1 ris ôf te meitsjen. Lit harren al har
fantasy brûke. In pizza kin nei tomaten smeitsje, mar fansels ek nei in waarme jûn yn Italië.

SKRIUWE – moaiste-lûdenskrift
20
min

‘Moaie lûden om op te skriuwen, net sa maklik: De rein op it dakfinster? It omslaan fan in bledside fan in boek?’ (s. 25)
Miss Dee en Silke prate ôf dat sy yn in skrift moaie lûden sammelje sille, dus opskriuwe sille
hokker lûden se moai fine.
Lis mei de groep in ‘moaiste-lûdenskrift’ oan. Diel A4’s út en freegje de bern lûden te betinken dy’t sy moai fine, en mei moaie letters yn kleur op it papier te skriuwen. Ien lûd op in
kantsje, goed grut. Meitsje der lytse keunstwurkjes fan. As se by de letters tekenje wolle, mei
dat fansels. Freegje de bern ek om nei de opdracht troch te tinken oer moaie lûden, en it thús
ris te bepraten. Bern meie bêst mear as ien kear in A4 ynleverje, as se wer in moai lûd tafoegje wolle. As der gjin moaie lûden mear by komme, kin de learkrêft alle keunstwurkjes gearbine ta in boekje of ‘skrift’.
Bepraat. Wêrom fine bern dy lûden moai? Ha se te meitsjen mei moaie aktiviteiten/emoasjes
dy’t dêrmei ferbûn binne?
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SKRIUWE – fertel it oan Pieter en Nel
30
min

‘En wat zeg jij dan tegen Pieter en Nel?’ ‘Ek alles,’ seit Silke. ‘Oer wat ik sjoch, oer wat ik
doch. Oer heit en mem. Oer Lize en Alie. Oer skoalle...alles.’ (s. 37)
Silke dielt alles wat se kwyt wol mei har twa barchjes. Op wurkblêd 2 kinne de bern in
brief skriuwe oan Pieter en Nel. Der is al in yndieling makke. Nei ôfrin foarlêze en beprate.

SKRIUWE – wat kinst mei kranten?
30
min

‘Kranten op ’e flier, kranten op ’e muorren, ûnder de tafel, op ’e tafel, yn de finsterbanken,
yn de kattebak, njonken de kattebak. (s. 20)
Miss Dee har hiele hûs leit fol kranten. Freegje de bern ris yn twatallen op te skriuwen,
wat Miss Dee allegear mei kranten dwaan kin. Wa hat de langste list? Wa hat de
orizjineelste tapassing? Beprate!
(Foarbylden: lêze, ferskuorre, yn ’e kattebak lizze, ûnder de klean dwaan foar ekstra
waarmte, der wat yn ferpakke, efter de blommen sette tsjin de sinne, in huodsje, boatsje,
slúf of kweekpotsje foar in plantsje fan teare, papier-masjee fan meitsje, fish and chips
yn ferpakke, op ’e flier lizze as se fervet, de ruten himmelje, as ûndergrûn dellizze as se
tekenet, blommen ferpottet of in smoarch putsje docht, yn wiete skuon triuwe).

SKRIUWE – krantemuorre
40
min

‘GUOZZEN, it is in moai wurd om op de krantemuorre yn de gong te skilderjen. Mei reade
ferve, dat fynt Silke it moaist.’ (s. 40)
Sammelje alderhande kranten (leafst ek bûtenlânske). Partsje losse siden om oan
groepkes fan twa, en freegje de bern harren alder-, aldermoaiste wurd te betinken, of op
te sykjen yn it wurdboek. In Frysk wurd is prachtich, mar as dat in wurd yn in oare taal is
– hokker taal dan ek – is dat ek prima. Dy wurden meie se op de krante skriuwe of fervje,
net te lyts, yn harren moaiste letters. Plak dêrnei alle siden oan de achterkant mei breed
tape oaninoar, en lis de ‘krantemuorre’ op de flier yn bygelyks de gong fan skoalle of it
boarterslokaal, of – as dat slagget – hingje/befêstigje him tsjin in muorre, sadat elkenien
de moaie wurden sjen en beprate kin.
‘Je weet niet wat je ziet,’ (s. 41) soe Miss Dee sizze.

SKRIUWE – brief fan Lizzy
30
min

‘Miss Dee wol der no leaver net mear oer neitinke. Se triuwt de brief fan Lizzy ûnder in
steapel kranten.’ (s. 103)
Hoewol’t Miss Dee in brief oan har suster Lizzy skreaun hat (te lêzen op s. 73), sjocht
se der tsjinoan om de antwurdbrief fan Lizzy te lêzen, omdat dêr miskien wol lêstige
fragen yn stean sille. Se makket de brief net iepen. De lêzer komt der dus net efter wat
Lizzy skreaun hat, en wit net krekt hoe’t it mei Miss Dee ôfrinne sil. It boek hat in iepen
ein.Lês de bern de brief op side 73 foar, en freegje de bern dan yn de rol fan Lizzy de
antwurdbrief oan har grutte sus te skriuwen. Fansels moatte se net ferjitte de fragen fan
Miss Dee yn de earste brief te beäntwurdzjen, efkes op in rychje: oer Upton, oer nei it
park en nei see gean, oer buorman Jessy James Lewis, oer ballet, oer oft se ris nei Fryslân
komme wol, en wat de bern fierder allegear mar kwyt wolle.
Foarlêze en beprate.
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OERSETTE – nursery rhyme
20
min

‘Baa baa black sheep, have you any wool?
Yes sir, yes sir, thee bags full.’ (s. 34)
One for the master, and one for the dame,
One for the little boy who lives down the lane
Miss Dee sjongt ûnder it rinnen ‘Baa baa black sheep’, in saneamde ‘nursery rhyme’, in
berneferske of slieplietsje.
De oersetting fan it ferske yn it Nederlânsk stiet yn it boek, mar freegje de bern ris yn
twatallen om in Fryske fariant fan it ferske te meitsjen. Se hoege it net letterlik oer te
setten, mar meie eigen haadpersoanen betinke. It is wol moai as it ritme en de rym
safolle mooglik bewarre bliuwe, en it ferske ek echt yn it Frysk te sjongen is.
Freegje de bern om beurten har eigen ferske te sjongen.
(Foarbyld fan in ferske: Beh, beh, skiepke, hasto wite wol?/ Ja baas, ja baas, trije pûden
fol/ ien foar de master en ien foar de smid/ Ien foar de lytse hûn dy’t op ’e stoepe sit).

TEKENJE EN SKRIUWE – fersier de beppes
40
min

‘Mar echte âlde beppes sjogge der wol hiel oars út. Dy prate oars, dy dogge oars.’ (s. 34)
Miss Dee is mei har 78 jier wol âld, mar sjocht der dochs net út as in echte âlde beppe,
fynt Silke. Freegje de bern op Wurkblêd 3 de beppe links te betekenjen of beplakken mei
papier of lapkes as Miss Dee, dus mei hoed, bûnte klean, moaie skuon en make-up, en
de echte, âlde beppe rjochts op de wize dy’t dêrby heart.Freegje oft se der dan by sette
wolle wat Miss Dee en de echte, âlde beppe sizze, dogge en tinke.

PLAKKE – krantehûs
40
min

‘As Silke de keamer ynstapt, wit se net wat se sjocht! Se is yn in oare wrâld. Yn in tekening. Yn
in hiel grut swart-wyt keunstwurk dêr’tst gewoan trochhinne rinne kinst.’ (s. 15)
Miss Dee hat har muorren, doarren, flierren en sels it plafond fan har hûs beplakt mei
krantepapier. Op wurkblêd 4 steane de kontoeren fan de ôfbylding op side 16 en 17.
Sammelje âlde kranten mei Fryske en Nederlânske tekst, en ek in pear Ingelske kranten.
Freegje de bern mei snippers en stroken papier de eftergrûn fan har eigen krantekeamer
te plakken. Freegje harren dêrnei de krantekeamer yn te rjochtsjen, mei meubels of oare
saken dy’t se út kranten of tydskriften knipt ha.

PLAKKE – memoryspul
40
min

Miss Dee brûkt yn it boek in soad Ingelske wurden, wêrfan’t de bern grif wol witte wat
se betsjutte. Op wurkblêd 5a, 5b en 5c steane kaarten fan in memoryspul. It spul is wat
oars as oars: der hearre nammentlik hieltyd trije kaartsjes byinoar.
Freegje de bern yn groepkes de kaartsjes op tin karton te plakken en út te knippen.
It spul is yn in lyts groepke te spyljen. Elk bern mei hieltyd trije kaarten tagelyk omdraaie.
As se itselde wurd yn trije ferskillende talen pakke, meie se de set hâlde.
Wa hat oan ’e ein de measte setsjes?
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KNIPPE – kleedsjes
30
min

‘Zullen we kleedjes knippen tot je naar de bushalte moet?’ (s. 22)
Silke en Miss Dee knippe kleedsjes fan krantepapier. Dat kinne de bern ek.
Partsje grutte tearbledsjes (=vouwblaadjes) om. Freegje de bern it op te tearen neffens
dit foarbyld. Dêrnei meie se der hoekjes út knippe. Foarsichtich útteare...
en bewûnderje inoars wurk.
Op Pinterest binne prachtige foarbylden te finen, fan wiere papierkeunstners, ûnder de
trefwurden Paper Snowflake.
Sjoch ek ris op de website https://www.papersnowflakeart.com/ foar ynspiraasje.
Betink wol dat echte papierkeunstners mei spesjale, lytse skjirkes knippe, en in hiel
soad oefene ha, om ta in optimaal resultaat te kommen.

TOANIEL – ymprovisaasje
30
min

‘Ik moat earst efkes juf Saar belje,’ seit Silke, dy’t al in bytsje ûngerêst begjint
te wurden. Se giet mei har mobile telefoan nei de gong.’ (s. 18)
Silke hat de bus mist, en komt dus te let op skoalle. Se bellet juf Saar om dat út te
lizzen. Freegje de bern yn twatallen it petear te betinken en troch te praten, dat Silke
fiert mei juf Saar oan de telefoan. Wat seit Silke? Wat seit juf Saar werom?
As de twatallen har oanpak trochpraat ha: de flier op!
Lit in pear groepkes it telefoanpetear útspylje.
Tip:
Yn sa’n petear sil grif antwurd jûn wurde moatte op wat, wêr, wêrom, mei wa en hoe.
Fariant: Fan dizze opdracht kin ek hiel goed in skriuwoefening foar twatallen makke
wurde. Lit it iene bern as Silke de earste sin opskriuwe, it oare bern as juf Saar
antwurdzje. Dan mei Silke wer wat opskriuwe, dan antwurdet juf Saar wer, en sa
ûntrôlet him it petear op papier.

TOANIEL – toaniellêze
30
min

De toanieltekst op wurkblêd 6 (ynspirearre op s. 37 - 40 fan it boek) is foar twa bern.
Rollen: Silke en Miss Dee.
Freegje de bern yn groepkes fan twa de toanieltekst ta te rieden troch earst de rollen
te ferdielen, en dan de tekst goed troch te lêzen. Sy hoege de tekst perfoarst net út
de holle te learen, it is de bedoeling dat sy it aanst foarlêze kinne.
Freegje, neidat de bern har taret ha, in pear duo’s nei foaren te kommen om de sêne út
te spyljen. Fansels meie sy de tekst by de hân hâlde.
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WURKBLÊD 1 – SILKE & MISS DEE
FYTSRYMKE, LETTERS EN SINTUGEN
A.
Skriuw dyn eigen fytsrymke, lykas Silke.
1, 2, 3

4, 5, 6

7, 8, 9, 10
B.
Skriuw de letters fan dyn namme ûnderinoar, en betink dan by eltse letter in eigenskipswurd
(= bijvoeglijk naamwoord) dat mei deselde letter begjint.
(Bygelyks Silke – sjarmant, iepen, linich, krêftich, earlik).

C.
Meitsje de folgjende sinnen sa orizjineel mooglik ôf. Silke hat al in begjin makke.
Hjerst rûkt nei... wat der earder wie, nei wat der altyd bliuwe sil.
Maitiid rûkt nei

Pizza smakket nei

Myn wekker klinkt as

De hurde wyn fielt as

It fel fan myn hûntsje fielt as
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WURKBLÊD 2 – SILKE & MISS DEE
BRIEF OAN PIETER EN NEL
Leave Pieter en Nel,
Doe’t ik út skoalle kaam, haw ik wat hiel moais sjoen.
Ik seach

En doe tocht ik

Oer heit en mem wol ik ek noch wat fertelle, dy hawwe

En praat my net fan Lize en Alie. Dy dogge altyd sa stom. Hjoed seine se:

Op skoalle barde der trouwens wol wat grappichs. Wy ha sa lake. Juf Saar

Tankewol foar it harkjen, leave barchjes. Moarn fertel ik jim wer nije aventoeren.
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WURKBLÊD 3 – SILKE & MISS DEE
FERSIER DE BEPPES

Seit:............................................

Seit:............................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

Tinkt:..........................................

Tinkt:..........................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

Docht:.........................................

Docht:.........................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

MISS DEE
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WURKBLÊD 4 – SILKE & MISS DEE
KRANTEHÛS
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WURKBLÊD 5A – SILKE & MISS DEE
MEMORYSPUL

OLD

SEE YOU!

SNOW

FLUFFY

HAPPY

CHRISTMAS TREE

GEESE

TIME

WET

DARK

SUGAR

NAUGHTY
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WURKBLÊD 5B – SILKE & MISS DEE
MEMORYSPUL

OUD

TOT ZIENS!

SNEEUW

PLUIZIG

GELUKKIG

KERSTBOOM

GANZEN

TIJD

NAT

DONKER

SUIKER

STOUT
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WURKBLÊD 5C – SILKE & MISS DEE
MEMORYSPUL

ÂLD

OANT SJEN!

SNIE

PLUZICH

GELOKKICH

KRYSTBEAM

GUOZZEN

TIID

WIET

TSJUSTER

SÛKER

ÛNDOGENS
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WURKBLÊD 6 – SILKE & MISS DEE
TOANIELLÊZE
Silke: Ik ha twa barchjes. Pieter en Nel. Dy binne ek hiel leaf. Se kinne net prate, mar se prate wol: se knorre. Se
knorre tsjin my. Se knorre hieltyd in bytsje oars as se prate.
Miss Dee: Echt waar? Wat zeggen ze dan tegen jou?
Silke: Alles.
Miss Dee: En wat zeg jij dan tegen Pieter en Nel?
Silke: Ek alles. Oer wat ik sjoch, oer wat ik doch. Oer wat ik tink. Oer heit en mem. Oer Lize en Alie. Oer skoalle...
alles. Ek as ik soms gûle moat.
Miss Dee (sêft): Waarom moet jij dan soms huilen, Silke?
Silke (stammeret): Om alles. Om it pesten. Dat dogge se alle dagen, Lize en Alie. En dan de oaren ek. Dy dogge
alles wat Lize en Alie sizze. Alles! Ik net... Ik hear der net by. Se fine my stom. Stomme klean,
stom hier, stomme skuon, stom omdat ik te let kom, stom omdat ik hege sifers helje, omdat ik
nei de buorkerij rûk, omdat ik noait wat sis (...).
Miss Dee: I see. Ik snap het. Ik weet het. Het doet pijn. It hurts. Het kruipt in je hoofd. En dan wordt het
groter. Dan weet je het even allemaal niet meer. (...) Goed dat je het hebt gezegd. Flink. Nu is het
niet alleen meer van jou, maar van ons allebei. En samen zijn we sterk.
Silke (flústeret): Ik kin net leauwe dat ik dat allegear lûdop sein haw. Samar. Dat ik dat samar doarde.
Miss Dee: De kracht zit van binnen, in jezelf. In iedereen (...). En nu aan de slag. Je moet je woord nog op
de muur in de gang schilderen: GUOZZEN.
Silke (laket alwer): Guozzen is in moai wurd om te skilderjen. Mei reade ferve, dat fyn ik it moaist. Guozzen. Wêr
sil ik it opskriuwe? Ticht by de foardoar, mar.
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OER

BAUKJE WYTSMA
CARLA VAN DER HEIJDE

Baukje Wytsma

Carla van der Heijde

BAUKJE WYTSMA is op 1 april 1946 berne yn

CARLA VAN DER HEIJDE (1954) is byldzjend keunstner

Reduzum, dêr’t se no wer wennet. Se hat in oplieding ta
beukerliedster en de PABU folge, mar nei fiif jier foar de
klasse folge se in sjoernalistykoplieding en gong se oan it
wurk foar de Leeuwarder Courant en Friesland Post.
Wytsma begûn mei it skriuwen fan opsisferskes foar bern
yn de tiid dat se beukerliedster wie. Se debutearre yn 1976
mei it boekje Romke Timen Tomke en oare opsizferskes.
Der soene hiel wat berneboeken folgje, dichtbondels
foar folwoeksenen en lietteksten foar in grut ferskaat
oan sjongers en koaren yn Fryslân. Ek skreau sy tal fan
kabaret- en teaterproduksjes. Foar It Fryske Boek hat
Baukje Wytsma, fakentiids yn oparbeidzjen mei oaren,
de bernemusikals De letterfretter en Romkje Roekenêst
skreaun. Foar Omrop Fryslân skreau se trije jier efterinoar
de teksten foar it muzykprojekt foar bern Villa Aria, dat
opfierd waard yn gearwurking mei Tryater en it Frysk
Orkest. Yn 2007 krige sy de Friese Anjer fan it Prins
Bernhard Cultuurfonds. Yn 2018 waard Wytsma foar har
fertsjinsten foar de Fryske taal beneamd ta Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau.

en yllustrator. Se folge de oplieding Monumentaal en
Schilderen oan de keunstakademys Vredeman de Vries yn
Ljouwert en Minerva yn Grins.
As yllustrator hat sy jierrenlang tekene foar edukative
telefyzjeprogramma’s foar it basisûnderwiis. Mei har man
Rients Gratama makke se ûnder oare cartoons foar
de Leeuwarder Courant en ek berneboeken lykas It
stuoltsje, Pien en har spin en Hein en syn hin.
Foar mear ynformaasje: www.carlavanderheijde.nl

Oare jongereinboeken fan Baukje Wytsma:
Disse en Jinge en frou Hilarides (mei Akky van der Veer),
Friese Pers Boekerij, 1987
Frou Hilarides en it Museum foar Moderne Keunsten
(mei Akky van der Veer) Friese Pers Boekerij, 1988
De saak Hilarides (mei Akky van der Veer), Friese Pers
Boekerij, 1989
Omke Siger is in liger, Stichting It Fryske Boek Grou, 1990
Buorfrou Flap hat grutte earen, Friese Pers Boekerij, 1994
Samar foetsy, Friese Pers Boekerij, 1999
Lokaal 13, Afûk, 2001
De blauwe loftfyts, Afûk, 2004
Pasta, pizza & patat, Afûk, 2009
Snot & triennen en oare gedichten, Afûk, 2011
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