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Yn Sirkus PeM en de ûlewapper steane 15 ferhalen oer de
bêste maatsjes Pier en Marieke, beide acht jier âld. De
ûndernimmende bern wenje nêst inoar. Sy ha in soad
fantasy en fine fan alles út, wat harren âlders faak ‘frjemde
fratsen’ neame. Mar ek as der dingen misgeane, besjogge
de âlders it fol begryp en humor, wêrtroch’t de sfear fan de
ticht-by-hûs-aventoeren altyd noflik en feilich bliuwt.
De húshâldings fan Pier en Marieke steane tekene op
it skutblêd, op de iennige ôfbylding yn kleur. De oare
ôfbyldings yn it boek binne swart-wyt.
Wy kinne sjen hoe’t Pier mei syn heit, mem, lyts suske Lys
en hûn Bijke wennet, en Marieke mei har mem, kat Snorella
en kanarje Pyt.
De ferhalen spylje it hiele jier troch, en binne troch de
ûnderwerpen (koekjes bakke, rommelmerk, boadskipje,
krystbeam oanskaffe) werkenber foar alle bern.
De ferhalen binne opboud út koarte, heldere sinnen dy’t
ticht by de sprektaal bliuwe, wêrtroch’t bern it boek al gau
sels lêze kinne.
Dat skriuwer Mindert Wijnstra, dy’t sels 35 jier learkrêft en
haad fan in skoalle west hat, goed wit hoe’t bern tinke en
har gedrage, komt yn elk ferhaal nei foaren.

Oan de slach mei it boek 4
PRATE – filosofearje
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PRATE – alles mei in P
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GEARFETTINGEN FAN DE 15 FERHALEN
Nei de skoaldokter
Om’t de skoaldokter delkomt, moatte alle bern in fleske
pis meinimme nei skoalle. Mar as Marieke Pier fan hûs
hellet, hat Pier in probleem. Hy kin net. Net yn in fleske.
Pier beslút syn fleske mei appelsop te foljen, en dat yn te
leverjen. Ienkear op skoalle, wêr’t mem him opwachtet,
heart er dat syn sûker fierstente heech is. Hy moat fuort
troch nei it sikehûs, seit mem. Pier wurdt benaud. Mar
mem rydt nei hûs. It blykt in grapke te wêzen. Pier moat
thús gau it fleske folje, en dan op de goede manier.

Koekjebakkers
Pier en Marieke bakke mei mem koekjes, om jild yn te
sammeljen foar de honger yn Afrika. Sy ha trije pûdsjes
mei tsien koekjes, dy’t se ferkeapje wolle. Mar ienkear
ûnderweis ite se in soad koekjes sels op en litte se ek noch
in pûde falle. Thús keapet mem it lêste pûdsje dat noch oer
is. ‘Oars witte jim net iens hoe’t jim eigen koekjes smeitsje.’

Sirkus PeM
Pier leart Bijke moai te sitten troch him in stikje woarst
foar te hâlden. Marieke kin ek in keunstje: de hânstân. Sy
beslute tegearre in sirkusfoarstelling te hâlden, en neame
har Sirkus PeM (fan Pier en Marieke). De kat mei de tiger
wêze. As heit, mem en Lys klear sitte foar de foarstelling,
rint alles yn it hûndert. Mar heit moat laitsje en mem fynt
Pier en Marieke bysûndere bern.

De ûlewapper
De man yn it park kin wolris in bernelokker wêze, tinkt
Marieke. Marieke har mem moat dêr om laitsje. ‘Miskien
is it wol in ûlewapper of in flierefluiter’, tinkt se. Pier en
Marieke sette nei it park, om it de man sels te freegjen.
De freonlike man spilet mei, en neamt himsels ek noch in
pierewaaier en omstipper. Pier en Marieke witte net wat se
mei al dy nuvere wurden oan moatte.

Fiskje
Pier giet mei syn nije angel te fiskjen. Marieke mei de amer
drage mei dêryn it potsje mei wjirms. As se derachter komt
dat dy wjirms oan de heak moatte, griist dat Marieke oan.
Uteinlik falt it Pier ek net ta. ‘Ik leau, dat dy wjirm net wol.’
Sy komme thús sûnder fisk, mar mem hat gelokkich nei de
fiskboer west.

yt it listke, op in lyts puntsje nei, op. Op dat puntsje stiet
allinnich noch in P te lêzen. De bern beprate wêr’t dat foar
stean kin, en beslute úteinlik patat te heljen. Want dat
begjint ommers mei in P. Patat mei payonêze!

Hoi heit en mem
Heit en mem meitsje in ballontocht, en kinne oer it hûs
fleane. Pier betinkt in moaie ferrassing; se kinne wol mei
lekkens HOI HEIT EN MEM yn it gers staverje. Marieke en hy
helje alle lekkens fan it bêd, alle wite handoeken út de kast,
en de gerdinen foar de ruten wei, mar dan lizze de letters.
Wol ferfelend dat Bijke der mei syn drekpoaten oerhinne
draaft. Pier syn mem is gelokkich net lilk. ‘De waskmasine
rêdt der wol wer mei.’

In âlderwetsk mobyltsje
Pier freget heit om in eigen mobyltsje, mar heit wit wat
betters: hy makket foar Pier in âlderwetske bliktelefoan fan
twa grienteblikjes en in stik tou. It wurket! Sels as it tou hiel
lang wurdt, en troch de hage stekt, kinne Pier en Marieke
mei-inoar prate. Dan falt heit oer it tou. Syn knibbel is
iepen en hy hat pine. ‘Ik soe der dokter wol belje kinne...
mar... ik ha gjin mobyltsje,’ seit Pier.

De rommelmerk
Pier en Marieke ferkeapje net in soad op de rommelmerk.
Heit seit dat se syn rommel út it hok ek wol ferkeapje meie.
De bern helje wat ark en spikers, mar ek dat rint net echt.
Marieke sjocht fierderop in skelter foar € 50,-- te keap. Dy wol
Pier graach ha, mar wêr hellet er it jild wei? Hy giet werom
nei it hok, en ferkeapet dan heit syn fyts foar € 50,-- euro.
Daalk keapet er de skelter. As heit der efterkomt dat syn fyts
fuort is, is er der wol efkes ôf. Mar hy jout ta dat er him net
bot misse sil. ‘En oars kin ik de skelter ek altyd noch pakke.’

In snertkonsert
Pier wol gjin snert ha foardat er optrede moat op de
feestjûn fan skoalle. ‘Fan snert moat ik ôfblaze. Dan rûke
se it allegearre.’ Om’t mem wol dat er dochs in boardsje yt
(‘Elkenien lit ommers wolris in skeetsje, wat soe dat no’),
fuorret Pier syn snert stikem op oan Bijke. Dan begjint
Bijke ôf te blazen, en ha sy in fergees snertkonsert.

Patat mei payonêze
Pier en Marieke moatte efkes wat boadskippen helje,
en litte tagelyk Bijke út. Sy rinne troch it parkje. As
Pier in stôk foar Bijke fuortsmyt, smyt er by ûngelok it
boadskipperslistke ek fuort. It driuwt yn de fiver. Pier
beslút it der sels út te heljen, mar Bijke is him foar. De hûn
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Driuwsân

Geheimen

Pier hat nije learzens. Dy moat er daalk útprobearje,
fansels. Mei Marieke giet er nei in blabzich stik opspuite
lân. It duorret mar efkes, of Pier sit fêstsûge. Hy lit syn
learzens achter en krûpt op sokken nei de fêste grûn. Thús
freget Pier oft heit syn learzens helje wol. Diskear is it Pier
syn heit dy’t troch de modder baggeret, mar ek fêst komt
te sitten. De brânwacht moat heit rêde, en jout him op ’e
kop: ‘Jo binne sa net in goed foarbyld foar dizze bern!’

Marieke hat in geheim. Se hat it tekene op in papier. Pier
keapet har om mei dropkes, om it geheim sjen te litten. De
tekening blykt útgomme te wêzen. Pier giet lilk nei hûs. As
Marieke jûns op bêd sil, komt har mem mei in brief. Dy siet
yn de brievebus. It is in brief fan Pier, neffens him skreaun
mei ûnsichtbere inket. Mar Marieke begrypt it wol. ‘In
geheim moat in geheim bliuwe’.

In begraffenis

Alle krystbeammen binne útferkocht, dat by Pier thús sitte
se sûnder beam. Marieke wit dat by Grytsje yn de achtertún
in beamke stiet, en dat dy famylje op wintersport is. De
bern grave dat beamke stikem út en nimme it mei. Yn it nije
jier bringe se it wer werom. De earste dei op skoalle stekt
Grytsje de finger op. Se fertelt dat se in wûnder meimakke
hat. Doe’t sy fan fakânsje thúskamen, hongen der allegear
goudtriedsjes yn harren beamke yn de tún.

Pyt, de kanarje fan Marieke, is dea. Pier en Marieke beslute
Pyt te begraven yn de tún. Se helje in houten kistke út
de galery fan Marieke har mem. As Pyt begroeven is, en
Pier in eigenskreaun gedicht foarlêzen hat, freget mem
wêr’t har kistke bleaun is. Der moat in byldsje yn foar in
klant. De bern fertelle dat sy it kistke brûkt ha foar Pyt syn
begraffenis. De klant kriget it byldsje mei yn in âld krante,
en Pier en Marieke krije tee mei cake. Want dat heart sa, nei
in begraffenis.

Grilwoarst
Mem freget Marieke om efkes in ûns grilwoarst te heljen.
By de slachter bestelt Marieke in pûn, dus fiif kear safolle.
Se hat te min jild by har. Wat oerstjoer komt se thús mei
de grutte pûde woarst. Fan mem moat se werom nei de
slachter, om it fersin yn oarder te meitsjen. It wikseljild mei
se hâlde, as learjild. Marieke giet earst by Pier del. Se ite
tegearre (holpen troch Bijke) in goed gat yn de woarst. Wat
oer is, bringt se wer nei mem, dy’t tefreden is. Mar ynstee
dat Marieke jild yn har sparpot dwaan kin, moat se der jild
úthelje, om noch oan de slachter te beteljen.

In wûnder

(FOAR)LÊZE
Bern fan in jier of 7 ôf sille it boek sels lêze kinne, foarlêze
kin al fan in jier of 4 ôf.
De 15 ferhalen út it boek binne tige gaadlik om yn de klasse
foar te lêzen oan âldere beukers en de middenbou. It
foarlêzen fan in ferhaal duorret likernôch fiif minuten, dus
it boek is poer geskikt om in koart skoftke mei op te foljen,
of de dei mei te begjinnen of ôf te sluten. It boek hat in
soad werkenbere, op plakken tige humoristyske dialogen,
wêrtroch’t it in hearlik foarlêsboek is.

Wetterpokken
Om’t sy wetterpokken hat, bliuwt Marieke thús fan skoalle.
Pier ferfeelt him yn de les. As syn kleurpotlead ôfjout,
kriget er in idee. De oare deis sit Pier ek ûnder de reade
plakjes. Hy mei thúsbliuwe. Mar om’t it net op syn rêch sit,
fertrout mem it net. Sy fertelt dat juf dy middeis mei de
hiele groep yn in bus nei it sirkus sil. Pier sit him de hiele
middei te ferbiten, oant er fan Marieke heart dat se gewoan
les hân hawwe. Mem hat Pier wat wiismakke. Mar Pier hie
mem ek wat wiismakke.
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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.
min

Prate – filosofearje
30
min

Bepraat mei de bern in oantal ferskillende passaazjes út it boek, bygelyks:

A.

Honger

‘Oars binne aanst de bern yn Afrika sêd en ha jim honger.’ (s. 15)
• Wat fine jim fan de útspraak fan Pier syn mem?
• Ha jim wolris honger hân? Hoe fernimst dat? Hoe fielt dat?
• Is dat itselde as de honger yn Afrika?
• Hoe soe in Afrikaansk bern mei honger him fiele?
• Asto de baas fan de wrâld wiest, wat soest dan regelje wolle? En hoe soest dat dwaan?

B

Frysk en Hollânsk

‘Dames en heren, kinderen ook, hooggeëerd plubliek,’ begjint se mei in bûging.’ (s. 21)
‘Een gedicht/ voor Piet/ die hier ligt.’ (s. 66)
Yn har rol fan sprekstâlmaster praat Marieke ynienen Hollânsk tsjin it publyk. Yn in oar
ferhaal is te lêzen hoe’t Pier foar in deade kanarje, in gedicht yn it Hollânsk skriuwt.
• Wêrom soene Marieke en Pier dat dwaan?
• Is Hollânsk mear netsjes en foarnamer as Frysk? Wêrom? Of wêrom net?
• Is it nedich om tsjin guon minsken Hollânsk te praten? Wêrom? Wêrom net?
• Praatsto Frysk of Hollânsk op skoalle, yn in winkel, tsjin dyn hûn of kat, tsjin minsken
dy’tst net kenst?
• Soest it gek fine om earst Frysk tsjin in frjemde te praten? Wêrom wol of net?
• It is superleuk en handich om Frysk én Hollânsk prate/ferstean te kinnen. Wat foar
tredde taal soesto noch leare wolle, ast it sels útsykje koest?

C.

Sirkus

‘Pier knikt. Ik kin him noch wol mear keunstkes leare, dan kinne wy ús eigen sirkus begjinne.’ (s. 18)
Pier en Marieke begjinne in sirkus. Sy witte krekt hoe’t dat moat.
• Hasto wolris yn in sirkus west?
• Wie dat in sirkus yn in tinte of in gebou?
• Wêrom is in sirkus soms yn in tinte?
• Watfoar artysten kinst yn in sirkus sjen?
• Wat diene dy artysten? Kinsto dat ek? Wêrom al of net?
• Wiene der ek bisten yn it sirkus? Watfoar bisten?
• Hoe krije de bazen de bisten sa fier, dat sy keunstkes dogge?
• Der binne minsken dy’t tsjin it sirkus binne. Wêrom soe dat wêze? Wat is dyn miening?

D.

Wetterpokken

‘Hoi Marieke,’ seit Pier sêft, ‘wat is der mei dy?’
‘Wetterpokken of sa ...’ (s. 73)
Yn it ferhaal Wetterpokken hat Marieke gleone plakjes op har liif, dy’t jokje. Wetterpokken
is in bernesykte, dy’t hast elkenien kriget en gjin kwea kin.
• Hasto al wetterpokken hân? Witst dat noch? Hoe âld wiest (ûngefear)?
• Hoe fielde dat? (Lichaamlik, mar ek geastlik)
• Hast gewoan nei skoalle west, of bist thúsbleaun?
• Wiene der doe ek oare bern, dy’t it hiene?
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Prate – wiet en drûch
20
min

‘Sjoch, hjir is it lekker sompich! ropt Pier.’ (s. 59)
Yn it ferhaal Driuwsân (fan s. 59 ôf) steane in soad wurden dy’t mei smoarch of wiet te
meitsje hawwe. Lês it ferhaal foar, en lit de bern in finger opstekke, as der sa’n wurd
foarby komt, en skriuw it op it boerd.
(Bygelyks: Striemin waar. It reint dat it eazet, plûnzje, plassen, driuwsân, sompich, weake
drek, dridzich, blabberet, weake blabze, smoarch, dweiltrochwiet, modderich, baggerje,
sopkje)
Hiene de bern oait tocht dat der safolle moaie Fryske wurden binne, dy’t mei wetter,
smoarch of bargjen te meitsjen hiene? En der binne noch folle mear, lykas blabber,
blabs, drabze, dridze, slib, slyk, weaze, blauwe drek, wiette, trochweakke.
Freegje de bern dan ris om wurden te betinken dy’t mei waarm en drûch te meitsjen
ha, en skriuw se op it boerd. (Bygelyks sinne, skine, sinneskynwaar, simmer, hjit,
brodzich, tropysk, strielen, toarst, ferbrâne, rane, gloeie, sinnespruten, drûchte, woestine,
bakke, kachel, fjoer, flam).

Prate – alles mei in P
20
min

‘In P... hm... watfoar iten begjint mei in P?’ (s. 37)
Pier en Marieke betinke yn it ferhaal Patat mei payonêze in soad iten dat begjint mei in
P, lykas prommen, parren, pankoeken, pizza, prei, poffertsjes, pasta, pudding en patat.
Der is lykwols noch wol mear iten dat mei in p begjint. Freegje de groep om noch ris in
pear te betinken.
(Bygelyks paprika, papaja, patee, pûltsjes, pompoen, pistolet, panini, puntsje, piper,
paksoi, pikelfleis, popcorn, pofke, peasaike, pipernút, pipermunt)
As dat te dreech is, lit harren dan gewoan allerhande wurden mei in P betinke (bygelyks
pak, panne, pinne, pop, pykje, pylk, pine, pinke, plak, planke, pleats, poes ensfh.)
Skriuw alles op it boerd. Witte de bern wat alles is?
Fariant: gean it aabee ris del. Lit it earste bern iten betinke dat begjint mei in a, it
twadde mei in b, it tredde mei in d (de c komt net foar as begjinletter fan in Frysk wurd)
ensfh. (Bygelyks aai, bôle, druven, earte, fisk, griene koal, hagelslach ensfh.)

Skriuwe – wat is giel?
20
min

‘Marieke skodhollet ûngeduldich. Fierste giel, trapet er net yn.’ (s. 8)
Marieke en Pier binne op ’e syk nei giele floeistof, dy’t op pis liket. Se prate oer
drankjes dy’t giel binne, lykas sinas, sinesappelsop, bier en appelsop.
Freegje de bern ris om in listke giele dingen op te skriuwen. It hoecht net allinnich iten
en drinken te wêzen, it mei alles wêze wat har yn it sin sjit. Mar allinnich as sa’n ding
altyd giel is. Dus in giel T-shirt of in giel breabakje telle net, dy kinne ek likegoed in oare
kleur ha.
(Foarbylden: sinne, ananas, banaan, bûterblom, sinneblom, koalsied, bûtergieltsje
(= plant speenkruid), sitroenflinter, sitroen, tsiis, mais, skylde ierappel, aaidjerre, kanarje,
gielegou (= fûgel wielewaal), ambulânse, trein, pykje, pis, logo’s fan McDonalds, Shell of
IKEA, smiley en wat de bern noch mar mear betinke kinne).
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Skriuwe – ûlewapper
30
min

Yn it ferhaal De ûlewapper (s. 25) komme grappige nammen foar minsken foar, lykas
ûlewapper, flierefluiter, omstipper en lanterfanter.
Der binne nochal wat sokke wurden yn de Fryske taal. Op wurkblêd 1 steane der in tal
ûnder elkoar. Lit de bern ris opskriuwe wat sy tinke, wat sa’n persoan is of docht. Sy
meie har fantasy brûke, it is nea ferkeard wat sy opskriuwe.
Nei ôfrin beprate, fansels.
De eigenlike ferklearring fan de wurden:
Ulewapper = dom persoan.
Brêgetraper (ek flierefluiter, omstipper, lanterfanter, krinkjespuier) = ien dy’t neat
docht, in loai persoan.
Wynhapper (ek swetsbalke, sweeslagger, ophakker, pochhals) = opskepper.
Swietbek = ien dy’t fan swiet iten en drinken hâldt.
Loskop (ek pierewaaier) = lichtsinnich, los persoan.
Striejonker (ek drompelsliter, bôlebidder) = ien dy’t misbrûk makket fan in oar syn
gastfrijens of jild, fergees mei-yt).
Tutteblei = in wat ûnnoazele frou.

Skriuwe – wat tinkt in wjirm?
30
min

‘Tinke?’ Pier sjocht Marieke ûnnoazel oan. ‘Wat tinksto dat in wjirm tinkt?’ (s. 31)
Stel dat in wjirm tinke koe. Wat soe er dan tinke?
Freegje de bern te betinken wat in wjirm tinkt op in bepaald stuit, en dat yn op syn
minst fiif rigels op te skriuwen. Help, as se dat dreech fine, mei wat trefwurden op it
boerd lykas
- oei, in heak
- hûnger
- gjin poatsjes
- o nee, in fûgel
- wêr gean ik hinne
- ba, sinne
Se meie begjinne mei: ‘Ik bin in wjirm en ik fyn...

’

Skriuwe – geheim
30
min

‘Hallo Marieke, dit is myn geheim. Ik ha it mei ûnsichtbere inket skreaun, want oars
bliuwt it net geheim. Hjir komt it:
(s. 82)
Marieke hat Pier te fiter yn it ferhaal Geheimen. Om har ek foar de gek te hâlden,
skriuwt Pier syn geheim oan Marieke sabeare yn ûnsichtbere inket.
Lês it ferhaal Geheimen nochris oan de groep foar.
Freegje de bern dan om Pier syn geheim te betinken en op te skriuwen. It is grif in
grappich of moai geheim!
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Taal – rymjende gjalpen
30
min

‘Dames en heren! Hier is van alles te koop
auto’s, puzzels en nog een hele hoop!’ (s. 50)
Om op de rommelmerk har guod better te ferkeapjen, betinke Pier en Marieke
rymjende gjalpen. Op wurkblêd 2 steane in hiele rigel gjalpen, dy’t noch ôfmakke
wurde kinne. Freegje de bern hieltyd in twadde sin te betinken en op te skriuwen.

Tekenje – ús húshâlding
30
min

Op it skutblêd fan it boek tekenje Marieke en Pier har eigen húshâldings yn harren hûs.
Lit it skutblêd sjen oan de bern, en bepraat it.
Partsje dan tekenpapier of A4’s om, en freegje de bern de omtrek fan har hûs (grut) te
tekenjen, en dan dêryn har eigen húshâlding.
Mei watfoar minsken en bisten wenje sy?
Bern ha harsels faak in manierke oanleard, hoe’t sy popkes tekenje.
Freegje de bern diskear goed nei te tinken oer wat sy tekenje. Wêr sitte de earmen
fan in mins oan syn lichem fêst? Hoe grou binne syn skonken? Tink ek goed nei oer
de klean dy’t elkenien oan hat. Wat draacht mem gewoanwei? Kinne de bern harsels
tekenje yn har favorite trui? Hokker hier hat heit, hokker kleur hat de kat? Hoe mear
‘echte’ details, hoe moaier.

Tekenje/skriuwe – koekjespûde
30
min

“Jim kinne yntusken de pûdsjes wol moai fersiere,’ seit mem (...) Se leit in steapeltsje
pûdsjes op ’e tafel. Pier en Marieke pakke elk in filtstift.’ (s. 12)
Op wurkblêd 3 stiet in pûde mei koekjes tekene. Freegje de bern in rymke fan twa
rigels te betinken, krekt as Pier en Marieke, en dat op de pûde te skriuwen, en dan de
pûde tapaslik en oantreklik te fersieren, sadat elkenien him keapje wol.
Soe it trouwens net in moai idee wêze, om mei de hiele groep koekjes te bakken, krekt
as Pier en Marieke, en dy dan ek te ferkeapjen foar in goed doel? Watfoar goed doel
soene de bern kieze wolle?
Maklike resepten foar koekjes binne rûnom op it ynternet (of by beppe) te finen.

Tekenje – oanplakbiljet
50
min

‘Tatataa! Sjoch, ik ha in oanplakbiljet makke. Hoe fynst it?’ (s. 19)
Omdat se reklame meitsje wolle foar harren sirkus PeM (ôfkoarting fan Pier en
Marieke), tekenet en skriuwt Marieke in reklameposter. (tekening s. 20)
Freegje de bern, yn groepkes fan trije of fjouwer, in reklameposter fan in eigenbetocht
fantasysirkus te skriuwen en tekenjen.
Freegje harren earst mei-inoar te harsenskrabjen (= brainstormen) oer de namme fan
harren sirkus en watfoar optredens der binne. Alles mei, it hoecht net echt te kinnen.
Dus in superhelden-sirkus of in sirkus mei fantasybisten lykas ienhoarns of griffioenen,
mei ek.
Wat binne de dingen dy’t op it oanplakbiljet stean moatte, om foarbygongers te lûken?
(Bygelyks: namme sirkus, wa trede der op, wêr stiet it sirkus, hoe let binne de
foarstellings, hoe djoer binne de kaartsjes)
Lit de bern it allegear op in kladpapierke opskriuwe.
Hat elke groep in plan?
Partsje dan grutte tekenfellen om (leafst A2), ien per groep, en lit de bern de poster
earste skriuwe (leafst mei ferskillende lettertypes), en dan moai fersiere mei
tekeningen fan artysten, bisten of oare saken.
(Fariant: de bern kinne de grutte letters bygelyks ek út kranten en tydskriften knippe).
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Nifelje – bliktelefoan
45
min

‘Twa lege blikjes, in ein tou dertusken en klear! Dan hast in pracht fan in telefoan.’ (s. 45)
Pier en Marieke meitsje yn it ferhaal In âlderwetsk mobyltsje fan twa grienteblikjes en in
ein draakjetou (= vliegertouw) in âlderwetske telefoan. Dat kin echt! Sjoch mar ris nei
dit filmke fan Schooltv: https://schooltv.nl/video/blikjes-telefoon-blikgeluiden/
Sokke bliktelefoans waarden yn it ferline en yn fiere, earme lannen ek werklik brûkt.
Meitsje mei de groep in bliktelefoan.
Sykje twa gelikense grienteblikken, weakje it etiket derôf en meitsje se goed skjin.
(Wol oppasse, yn in blikje kinst dy raar snije), en snij in stik draakjetou ôf fan likernôch
10 meter.
Meitsje mei in spiker in gatsje yn ’e midden fan de boaiem fan elk blikje.
Helje it tou oan wjerskanten troch de gatsjes, en set it fêst mei in knoopke.
Lit de bern yn de gong of op it plein de bliktelefoan útprobearje. De iene hâldt in blikje
tsjin it ear, de oare praat der hiel sêft yn. Pas op: it tou moat goed strak stean, oars
wurket it net.
Kinne de bern betinke hoe’t de bliktelefoan wurket?
(Utlis: Troch de trilling fan dyn stim, begjint de lucht yn it blikje te triljen. De boaiem
fan it blikje jout dy trilling troch fia it tou, nei de lucht en de boaiem fan it oare blikje,
dy’t de trilling wer omset yn lûd.

Toaniel – toaniellêze
45
min

Freegje de bern yn groepkes fan trije de toanieltekst op Wurkblêd 4 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.
Soms steane der lytse rezjy-oanwizings by, dy’t sy opfolgje kinne.
Witte de bern út watfoar ferhaal de tekst komt? Lês, as dat net sa is, it ferhaal In
snertkonsert, op side 55, noch efkes foar.
Freegje, neidat de bern har taret ha, in pear groepkes nei foaren om de sêne út te
spyljen. Fansels meie sy de tekst by de hân hâlde.
Dizze toanieltekst is foar trije bern. Rollen: Pier, mem en Marieke.
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WURKBLÊD 1 – SIRKUS PEM EN DE ÛLEWAPPER
SKRIUWE – ÛLEWAPPER
Hjirûnder steane types persoanen neamd. Mar wat dogge dy eins? Wapperet in ûlewapper echt
nei ûlen? Of docht er wat oars? En wat soe in brêgetraper dwaan? Skriuw dat ris op. Brûk foaral
dyn fantasy, meist fanalles betinke. It is nea ferkeard! Hoe gekker hoe moaier.
In oelewapper is ...

In brêgetraper is ...

In wynhapper is ...

In swietbek is ...

In loskop is ...

In striejonker is ...

In tutteblei is ...
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WURKBLÊD 2 – SIRKUS PEM EN DE ÛLEWAPPER
TAAL – RYMJENDE GJALPEN
Betink de twadde sin. Lit him rymje op de earste.
Om te helpen binne der hieltyd al in pear rymwurden jûn.
1.

Bêste minsken, keapje ús guod...

(fuort, moat, bot, rot, pot, prot)

2.

Bêste minsken, keapje myn bal...

(fal, knal, ôffal, foaral, oeral, gefal, hielendal, lol)

3.

Bêste minsken, ik ferkeapje barby’s en boeken...

(doeken, hoeken, koeken, roeken, tûken)

4.

Dames en hearen, sit der wat foar jo by/bij?

(dy, hy, my, kij, lij, stabij, nij, rij, brij)

5.

Jonges en famkes, wat in gelok...

(bok, blok, drok, gok, hok, lok, mok, rok, sok, stôk)

6.

Bêste minsken, de rommelmerk is oer...

(boer, soer, djoer, foer, koer, poer, stoer, stjoer, tsjinoer)
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WURKBLÊD 3 – SIRKUS PEM EN DE ÛLEWAPPER
TEKENJE – KOEKJESPÛDE
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WURKBLÊD 4 – SIRKUS PEM EN DE ÛLEWAPPER
TOANIEL – TOANIELLÊZE
MEM

PIER

MARIEKE

Snert! Ik ha lekkere stevige snert makke. Wat seist dêrfan?
(lûkt in fiis gesicht) Ik ha gjin honger.
Nee, mar do moatst ek gjin honger krije aanst. Earst ite, oars komst der net hinne. Kinst wol
flaufalle op it toaniel.
Ik wol GJIN snert ha!
Wêrom no net? Oars fynst it altyd sa lekker. Ik ha it spesjaal foar dy klearmakke.
Fan snert moat ik ôfblaze. Dan rûke se it allegearre. Op it toaniel en yn ’e seal.
(gniist) Och jonge, wat soe dat no! Net ien dy’t it fernimt. Hjirre, yt mar gau op, dan kinst der fêst
hinne.
Nee, ik hoech it net.
Jonkje, wês no ferstannich en yt dy snert op. Sjoch, Marieke komt der al oan om dy op te heljen.
Do moatst aveseare!
Hoi Pier, bis hast klear?
(winkt mei de hân) Kom der mar yn, Marieke! Pier moat noch eefkes syn snert opite. Hy hat noch
neat hân.
Ha, lekker, snert.
Wolst ek wat ha, Marieke? Der is genôch.
(skodhollet) nee, dankewol. Ik ha al iten.
Sjocht mem no wol. Marieke hoecht ek net. Dy wol ek net stjonke jûn.
Pier, no wol ik dêr gjin praat mear oere hearre, begrepen! Aveseare. Elkenien lit ommers wolris
in skeetsje, wat soe dat no...
Elkenien?
Elkenien ja!
Pake ek?
Ja, fansels. Pake ek. En hoe!’
En juf dan?
Juf ek. Hiele lytskes dy’tst net hearst, mar wol rûke kinst.
En de badmeester? Dy docht it seker ûnder wetter?’
(knypt har noas ticht) Blub, blub, blub!
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OER

MINDERT WIJNSTRA
BABS WIJNSTRA

Mindert Wijnstra

Babs Wijnstra

MINDERT WIJNSTRA is berne op 31 desimber 1945 yn

BABS WIJNSTRA , de dochter fan Mindert Wijnstra,

Lippenhuzen. As jonge mocht er graach foardrage en
toanielspylje. Hy folge de Kweekskoalle yn Drachten, mar
waard ynearsten jeugd- en foarmingswurker yn Stiens. Nei
fjouwer jier gong er it ûnderwiis yn; hy waard haad fan de
basisskoalle yn Warns, wêr’t er no noch wennet.
Yn 1982 skreau er syn earste berneboek: Kninekeutels yn it
oerwâld. Dêrnei soene ferskate titels folgje. De talichheid
yn syn boeken, it boartsjen mei taal en wurden, falt faak
op. Wijnstra syn âldste dochter Babs is yllustrator, en hat de
measte fan syn boeken yllustrearre.
Mei syn boek It hûs fol ferhalen (1996), wûn Wijnstra de Simke
Kloostermanpriis. Dat boek waard ek op de IBBY Honourlist
set, en krige oersettings yn it Japansk en Koreaansk.
Ek om dy tiid hinne begûn er as ferhaleferteller op te treden,
faak fan besteande, Fryske folksferhalen.
Doe’t er bekendheid krige as skriuwer en ferhaleferteller, luts
Wijnstra him foar in part werom út it ûnderwiis.
Wijnstra hat fiif jier as Schoolschrijver wurke, yn in
twamanskip mei kollega Dolf Verroen. Hy jout ek
wurkwinkels ‘ferhalen fertelle’.
Sjoch foar mear ynformaasje: www.mindertwijnstra.nl

studearre oan de Kunstacademie Minerva yn Grins. Sy is
yllustrator fan berneboeken en tydskriften, makket dekôrs
foar teater en muorreskilderingen. Twa dagen wyks wurket
sy op in skoalle foar bern mei gedrachsproblemen.
Sjoch foar mear ynformaasje www.babswijnstra.nl

Oare berneboeken fan Mindert Wijnstra:
Kninekeutels yn it oerwâld, Koperative Utjowerij, 1982
Tante Ka en oare ferhalen, Koperative Utjowerij, 1986
Rik yn de loftballon, Afûk,1986
It hûs fol ferhalen, Stichting It Fryske Boek,1991 (Aksjeboek
foar bern)
Ast gelok hast, Afûk, 2000
Trije Sinten, trije ferhalen, Bornmeer, 2004
De stilte fan Joachem, Afûk, 2008
It geheim fan it taalfabryk, Afûk/Cedin, 2010 (Studio F
metoade)
Jancko Douwama: in soan fan Aldeboarn, Stichting Kruis- of
Doumaleen, 2011
Mei losse hannen, Afûk/Cedin, 2014 (Studio F metoade)
Beppe hat in aaipet, Audiofrysk, 2017
Bart & Bouke (mei Dolf Verroen), Afûk, 2018
Wa fynt it?, Audiofrysk, 2019 (Sweltsjerige)
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