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OER IT BOEK
It jongereinboek Jesse beskriuwt twa moannen út it
libben fan de 12-jierrige Joshua Timmerman, dêr’t in hiel
soad feroarings yn plakhawwe . It boek is gaadlik foar de
boppebou fan it basisûnderwiis en de ûnderbou fan it
middelber ûnderwiis. It is skreaun yn it Ik-perspektyf. De
datums, tusken 27 april en 22 juny, steane hieltyd ûnder de
haadstiktitels as ekstra hâldfêst om’t skriuwer Wijnstra de
gronology wolris loslit en werom springt yn de tiid.
It boek hat 117 siden en is ferdield oer 31 tige koarte
haadstikken. Der steane gjin yllustraasjes yn. It lettertype
is eins wat te lyts om noflik te lêzen, mar geandewei it boek
went dat.
Skriuwt Wijnstra faak boeken foar wat jongere bern mei in
soad grapkes en talichheid, by Jesse slacht er in wat oare wei
yn, hoewol’t de subtile humor nea fier fuort is, lykas bliken
docht út sinnen as: ‘Yn ien fan de sydstrjitsjes stiet de skoalle
mei de bibel. Ik hoopje dat se ek oare boeken ha.’ (s. 22) ‘Sis do
mar neat mei al dyn bleate froulju om dy hinne!’ (s. 42) ‘Ik bring
dy aanst wer nei bûten,’ seit Sigrid. ‘Fijn!’ ropt heit. Dêr ha ik
sin oan.’ (s. 63)‘ Yn de iene hân haw ik no de ijsko, yn de oare it
mes. Ik moat my net fersinne wêr’t ik oan slikje.’ (s. 116)
Wijnstra dolt djip yn de belibbingswrâld fan in puber dy’t it
lang net maklik hat, en beskriuwt dat earlik en net oppoetst.
Joshua syn heit belânet yn de finzenis en mem beslút in nij
libben op te bouwen. Jos en sy ferhúzje fan Ljouwert nei
de pleats fan pake, flakby de seedyk. Jos syn hûn Spetter
moat nei in asyl en hy rekket syn freonen kwyt. Gelokkich
fernimt Jos ek dat er net allinnich stiet. Mei help fan pake en
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buorfamke Lieke, dêr’t er ferlyfd op is, slacht er him troch it
libben hinne, op wei nei bettere tiden.
Wijnstra kiest foar in Frysk dat nau oanslút by de sprektaal.
Wy fine yn it boek in soad wurden dêr’t ek in gevere fariant
foar te finen, lykas welterusten (s. 21 sliep lekker) mei ús
allen (s. 26, mei-inoar), skelp (s. 49, skulp) of raam (s. 76,
rút). Krêft termen as ‘fuck you’ (s. 52) ‘lulhannes’ (s. 57) of in
inkeld flokwurd (s. 50) wurde ek net mijd, en jouwe it boek
in realistyske sfear.
Dat Wijnstra in boeresoan wie en learkrêft yn ieren
en sinen, klinkt troch yn moaie beskriuwings fan de
skieppebuorkerij en it skoallibben fan Joshua yn it boek.
Jesse wie Wijnstra syn lêste boek. Hy makke it op syn
siikbêd ôf, mei help fan kollegaskriuwer en freon Tys
Wadman. Sels sei er: ‘It is myn bêste boek wurden. It
floeide my út de penne.’

GEARFETTING
Dat Tony, de frijfochten heit fan Joshua Timmerman op in
nacht samar arrestearre wurdt troch de plysje op fertinking
fan drugshannel, set it libben fan Joshua en syn mem folslein
op ’e kop. Heit bedarret yn de finzenis. Mem Maaike beslút
mei Joshua tydlik by har heit yn te lûken. Ynienen wennet
Jos op de pleats by de seedyk fan syn pake Abe Holwerda
en is er syn freonen yn Ljouwert kwyt. De lêste wiken fan it
skoaljier moat er nei in nije skoalle ‘mei de Bibel’, en mem
hat him sels in skûlnamme oanmetten; fan no oan moat
er him Jesse Holwerda neame. Dat Jos syn hûn Spetter
boppedat nei it asyl moat, hat er in soad fertriet fan.
It falt Jos net ta om syn draai te finen yn it lytse doarp
dêr’t elkenien elkenien ken. Mar pake is in kalme man mei
libbenswiisheid, dy’t him romte jout en behellet yn it deistige
wurk op de skieppepleats, lykas it skearen fan de skiep en
it útlitten fan de Skotske kolly Kes. En dan is der noch it
jeugdfreondintsje Lieke Andringa, dy’t in jier âlder is as Jos
en útgroeid ta in flotte faam. Jos is ferlyfd op har. As Lieke
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JLFA (= Jos en Lieke Foar Altyd) yn it sân skriuwt, is er bliid,
mar as Lieke fuortdaalk dêrnei as se har foet iepenhellet de
âldere Klaas bellet en Jos net mear stean sjocht, ha se spul.
Wat Jos fan syn heit tinke moat, wit er net krekt. Sûnder dat
syn mem of pake it witte, fytst er op in sneintemiddei 21
kilometer allinnich nei de finzenis yn Ljouwert. Hy is bliid as
er syn heit wer sjocht, mar tagelyk ek poerrazend om’t dy
sokke stomme dingen dien hat. Troch in opmerking fan syn
heit begrypt er dat yn syn matras in soad jild weistoppe is.
Lieke en Jos meitsje it wer goed. Tegearre fine se 30.000
euro yn Jos syn matras. Hy docht it yn in sporttas en wit net
goed wat er dermei oan moat. As er beslút it op te brânen,
hâldt Lieke him tsjin om’t se it skande fan it jild fynt. De
25.000 euro dy’t noch oer is, skowe se yn in grouwe slúf yn de
brievebus fan it biste-asyl dêr’t Spetter telâne kommen is.
Dat pake syn hûn Kes kanker blykt te hawwen en net mear
better kin, is de folgjende grutte tsjinslach. De fee-arts jout
Kes in spuitsje. Mei pake en Lieke bedobbet Jos de hûn, en
hy langet mear as oait nei syn eigen hûn.
Jos is optein as er it foarinoar kriget dat pake Spetter yn
’e hûs nimme wol. Lieke mei ek mei as se nei it asyl reizgje
om de hûn op te heljen. Op ’e weromreis keapje se in iisko.
Mei pake syn bûsmes fiket Jos (dy’t de takomst wat ljochter
ynsjocht) yn de picknicktafel efter it benzinestasjon: JLSPFA.

(FOAR)LÊZE
It boek is ornearre foar bern fan likernôch 10 jier ôf, mar
is ek tige gaadlik om yn de klasse foar te lêzen, troch de
dialogen en de koarte haadstikken.
Yn likernôch 10 foarlêssessys is it boek út te lêzen.
It boek hat in soad werkenbere dialogen, wat it oantreklik
makket foar bern.
As de learkrêft net it hiele boek foarlêze wol, kin dy
bygelyks de earste 6 haadstikken dwaan, sadat de bern
nijsgjirrich wurde sels fierder te lêzen.
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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. Op wa likest?

‘No, ik lykje ommers op heit. (...) As twa drippen wetter.’ (s. 10)
• Likesto op ien fan dyn âlden?
• Hoe fynst it datst op dyn heit of mem likest?
• Likest kwa uterlik op in (grut)âlder, of kwa inerlik? Hoe?
• Hat dyn gedrach te meitsjen mei ôfstamming, of mei opfieding, tinkst? (nature –
nurture)
• Bist tefreden mei hoe’tst derút sjochst? Wêrom al of net?
• Is it belangryk hoe’tst derút sjochst?
• Tinkst dat de social media der ynfloed op ha, hoe’t wy derút sjen wolle?

B. Sykhelje

‘Goed,’ sis ik. Myn azem stûket wer. (...) Yn, út, yn, út.’(s. 38)
Troch it hiele boek hinne kriget Jos it letterlik benaud as er senuweftich of bang is, of
him dingen oanlûkt. Hy moat dan om syn sykheljen tinke. Miskien begjint er oars wol
te hyperfentilearjen.
• Wat bart der mei dy, ast senuweftich wurdst?
• Fynst dat in ferfelend gefoel? Skammest dy derfoar? Wêrom al/net?
• Wat kinst dwaan om dyn senuwen yn betwang te hâlden?
• Tinkst dat elkenien wolris lêst fan ’e senuwen hat?
• Hoe kinst in oar helpe dy’t hiel senuweftich is?
• Wêrom fielt dyn lichem sa nuver oan (knikkende knibbels, flinters yn ’e búk) ast
senuweftich bist? Sykje it op op Google.

C. Omslach

Toan it omslach mei de tekening fan ûntwerper Monique Vogelsang en freegje.
• Wat sjochst allegear op it plaatsje en wat soe dat betsjutte?
(Utlis: Op it omslachûntwerp fan Monique Vogelsang is in soad te sjen. De kontoeren
fan Jesse en Lieke steane sintraal, mar wy sjogge dêrboppe skematyske foarstellings
fan in fyts, de hûnen Kes en Spetter, in tûkje (stiet foar groei), in skulp (dêr’t Lieke
mei yn it sân skriuwt), fiif turve streekjes (foar de finzenis dêr’t heit yn sit), euroteken
(foar it jild dat Jesse fynt), krús (dea fan Kes), in keatsbal en weagen (de see efter de
seedyk). It reade hartsje springt der moai út, as wol it sizze dat leafde alle tsjinslaggen
yn it libben oerwinne kin.)
• Wat fynst derfan dat der gjin plaatsjes yn it boek steane?
• Is it altyd nedich dat der plaatsjes yn berneboeken steane?
• Asto yllustrator wiest, hokker sêne soest dan graach tekenje wolle?
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D. Rûzje

‘Pake en beppe rûzje? Dat kin ik my net foarstelle.’ (s. 66)
• Hasto wolris rûzje mei ien? Hoe fielt dat?
• Hoe kinst rûzje wer goed meitsje? Of hoecht dat net?
• Hoe fielt it as minsken yn dyn omkriten rûzje ha?
• Is it slim om rûzje te hawwen?
• As oaren rûzje ha, kinst dan wat dwaan om te helpen?

E. Jild

‘Under myn bêd leit tritichtûzen euro. Gjinien dy’t dat wit, allinnich Lieke.’ (s. 76)
• Wat soesto dwaan, ast safolle jild yn dyn matras fûnst?
• Watfoar dingen dy’tst no net hast, hast echt ferlet fan?
• En watfoar dingen wolst ha, dy’t eins net echt nedich binne?
• Jos jout syn jild oan it goed doel. Wat fynst dêrfan?
• Asto in grut bedrach weijaan mochtst oan in goed doel, wat soest dan kieze?
• Sammelet jim skoalle wolris jild yn foar in goed doel? Watfoar doel?

PRATE – elevator pitch
30
min

‘Yn ien fan de sydstrjitsjes stiet de skoalle met de Bijbel. Ik hoopje dat se ek oare boeken ha.’ (s. 22)
Jos hopet dat der moaie boeken op de nije skoalle binne. Hoe sit dat mei jim skoalle?
Stel mei de hiele groep in ‘Top 10’ fan moaiste Fryske berneboeken gear. Freegje elk
bern út de biblioteek syn favorite boek te sykjen, en in saneamde ‘elevator pitch’ ta te
rieden, dat is in reklamepraatsje dat likernôch in minút duorret. (de tiid dy’tst hast om
mei in lift fan de begeane grûn nei de tritichste etaazje fan in flat te reizgjen).
De bern beoardielje de boeken dy’t oanpriizge wurde ien foar ien, en jouwe in sifer
tusken 1 en 10.
Oan de ein fan alle pitches wurde per boek de sifers opteld. Wat binne de tsien
populêrste boeken? Meitsje der in moaie presintaasje fan yn de klasse.
(Tink derom: it binne de boeken dy’t beoardiele wurde, net de bern dy’t se presintearje.)

‘Een groot compliment voor de schrijfsters,
die een feestelijk boek maakten
over verliefdheid’ - de Volkskrant

Kening & Kening

Al ferskynd yn
tolve talen!

Linda de Haan & Stern Nijland

Der wie ris in kroanprins dy’t g jin sin oan trouwen hie. Mar dat kin
fansels net. As in kroanprins oait kening wurde wol, dan moat er troud
wêze. Dus gong de âlde keninginne, dy’t ek wolris mei pensjoen woe,
op syk nei in geskikte partner foar har soan.

‘There is nothing like a little
controversy. “King & King”
removed from public library
shelves’ - The New York Times

www.koningenkoning.nl

Linda

de Haan

Stern
& Nijland

FERTELLE – parabel fan it ferlerne skiep
20
min

‘Nee. No ja... ien ding wie wol aardich dizze kear, it bibelferhaal.’ (s. 82)
Ek al sitst net op in skoalle mei de bibel lykas Jos, dochs is it goed foar de algemiene
ûntwikkeling wat kennis fan bibelferhalen te hawwen. Jos hat op skoalle ‘de parabel
van het verloren schaap’ heard. Dat stiet yn de bibel yn Lukas 15: 3 - 7. In parabel is in
likenis, in koart ferhaaltsje dat bedoeld is om in morele kwestje mei te ferdúdlikjen.
Der steane ûngefear 40 parabels yn de bibel.
Lês de parabel, dy’t hjirûnder stiet. Bepraat him mei de bern. Wat soe dermei bedoeld
wurde? Is it wier dat we mear muoite dogge foar ien ding dat wy net ha, dan foar alle
oare dingen dy’t wy wol ha?
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Dit is in fertelopdracht. Freegje de bern dit ferhaal ris yn ‘gewoane wurden’ nei te
fertellen. It hoecht net krekt itselde te wêzen, en se meie der bêst oare eleminten yn
bringe, as de sintrale gedachte mar itselde bliuwt.
Doch dit faker, it neifertellen fan besteande ferhalen. As learkrêft, of oefenje der mei
de bern op. In soad histoaryske ferhalen, leginden, mearkes liene har dêrfoar. Fertelle
is per slot fan rekken in keunst, lykas skriuwe. Jo moatte witte wat wei te litten, en wêr
krekt de klam op te lizzen.
De skriuwer fan it boek, Mindert Wijnstra, wie ek in masterferteller dy’t hiele sealen fol
minsken yn de besnijing hold mei syn fertelkeunsten.

3 Mar Hy fertelde harren dizze gelikenis: 4 Wa fan jimme, dy’t hûndert skiep hat en
der ien fan kwytrekket, lit net de oare njoggenennjoggentich yn de woestyn achter
en siket net krekt sa lang om it ferlerne skiep, dat er it fynt? 5 En as er it fynt, leit
er it bliid oer it skouder, 6 en as er thúskomt, ropt er freonen en buorlju byinoar en
seit: Wês bliid mei my, want ik haw it skiep dat ik kwyt wie, weromfûn. 7 Sa, sis Ik
jimme, sil der mear blydskip wêze yn ’e himel om ien sûnder dy’t him bekeart, as om
njoggenennjoggentich bêste minsken dy’t gjin bekearing brek binne (= nedich ha).’

TAAL – wurdeduo’s
15
min

‘Hy wurdt wat krebintich, krekt as syn baas.’ (s. 31)
Pake brûkt soms geve Fryske wurden, dy’t Joshua net ken, lykas krebintich (s. 31),
okkerdeis (s. 31) of de hite hei (s. 40). Meastal is út de kontekst wol op te meitsjen wat
sa’n wurd of útdrukking betsjut. Op wurkblêd 1 steane in tal fan sokke moaie, geve
wurden, mar ek harren makliker synonym, trochinoar. Freegje de bern in line te lûken
tusken it geve en maklike wurd dat itselde betsjut. Dus meitsje ‘duo’s’.
Bepraat efterôf.

SKRIUWE – rymjende sinnen
25
min

‘... en Joshua rymt better as Jesse. (...) Moatte jo in timmerman ha? Belje dan mei
Joshua!’ (s. 8)
De talichheid fan Wijnstra klinkt in tal kearen yn dit boek troch, as Jos him fan
rymwurden bewust is.
Freegje de bern ek ris rymsinnen te betinken, yn twa stappen. Stap 1 is rymwurden
betinke, stap 2 de bêste útsykje en dêrmei oan it rymjen gean. Op wurkblêd 2 steane
in tal sinne dy’t út it boek Jesse helle binne foar dizze opdracht.
Bepraat efterôf.

SKRIUWE – beroppen
30
min

‘Myn echte namme is Joshua Timmerman. Dát is wol in goeie namme. Omdat ik letter ek
timmerman wurd. (s. 8)
In soad efternammen binne beroppen, lykas Timmerman, Bakker,
Slagter, de Boer. Soms binne de beroppen wat ferburgen, lykas
by Agricola (Latynsk foar boer) of Nauta (Latynsk foar skipper).
Ynventarisearje ris mei de bern de eigen efternammen. Sitte dêr
beroppen tusken?
En as ferfolch: sykje ris fia Google safolle mooglik efternammen
op, dy’t ôflaat binne fan in berop. Hoe lang wurdt de list?
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SKRIUWE – wat kin in mobyltsje?
30
min

‘Soest
Soest echt dom wurde fan in mobyltsje? Dat beweart pake altyd.’ (s. 13)
Dom sil wol tafalle, mar miskien wurdst wol loai fan in mobyltsje, omdat er safolle
kin. Fyftich jier lyn libben minsken hiel oars. Doe moasten se op oare manieren
ynformaasje fine of dingen dwaan.
Freegje de bern yn twatallen in rigele dingen op te skriuwen dy’tst mei in mobyltsje
kinst. (Belje, chatte, spultsjes dwaan, foto’s meitsje, filmje, lûden opnimme, in film
sjen, rekkenje, de tiid witte oeral op de wrâld, treintiden witte, it paad fine, witte wêr’t
in oar mei syn auto rydt, oersette ensfh. ensfh.)
Freegje har dêrnei efter de funksje te setten, hoe’t in
persoan deselde aktiviteit yn 1970 útfierde, foardat der
kompjûters of mobyltsjes wiene.
(Utwreiding: freegje de bern plaatsjes te sammelen en op
te plakken fan alle foarwerpen dy’t no net mear nedich
binne om’t de mobile telefoan dêryn foarsjocht)

SKRIUWE – eigendommen
30
min

‘Alle CD’s mei Spaanske muzyk, syn koptelefoan, syn djoere sinnebril, syn halters
dêr’t er alle dagen mei trainde, syn bokswanten, syn eardoppen, syn kofferke mei
skroevedraaiers, tangen en frjemde dingen.’ (s. 15)
Troch syn eigendommen krije wy in hiel goed byld fan de heit fan Jos.
Freegje de bern harsels foar te stellen oan de hân fan tsien dingen dy’t hiel belangryk
foar har binne, bygelyks play station, knyn, keatswant of loaie lêsstoel.
Dy dingen skriuwe se op in los bledsje, sûnder namme en sûnder dat oaren it sjogge.
De learkrêft sammelet de bledsjes, en lêst se ien foar ien foar. Kinne de bern riede wa’t
der by it listke heart, wylst de eigner syn gesicht yn ’e ploai hâldt?

SKRIUWE – kleuren
20
min

‘Swart jild is hiel simpel,’ begjint er, ‘en maklik. Do hast it sels ek.’ (s. 19)
Us siswizen en sprekwurden sitte fol kleuren. Op wurkblêd 3 steane in tal ûnder inoar.
Freegje de bern de goede kleur yn te foljen.
(Antwurden: 1. De grize sellen = de harsens, 2. Swart jild = jild dat net oan de belesting
opjûn is, 3. Hy komt yn ’e reade sifers = hy kriget skulden, 4. De loft is blau fan dagen = der
is noch tiid genôch, 5. Jin grien en blau ergerje, 6. It stiet swart op wyt = de ôfspraak is
offisjeel en binend, 7. De kofje is brún ( = de kofje is klear, 8. Hy is lilk. Hy sjoch hiel swart.
9. It is in grize dei = in bewolke, wat tryste dei, 10. It famke is blau fan ’e kjeld.)

SKRIUWE – de bûsen fol
30
min

‘Ik helje myn bûsen leech.’ (s. 60)
Jos hat alderhande dingen yn syn bûsen.

A. Freegje de bern ris op in fel papier op te skriuwen wat sy op dit stuit yn har bûsen
ha (of yn har fak op skoalle). Sitte der ek ferrassende dingen tusken? Wêrom ha se dat
bewarre of by har?
Tip: Lês Bartele Bûse fan Berber van der Geest, dat oer itselde ûnderwerp giet. Dat
boek sit ek yn de Lêskoffer 2021.

B. ‘It toutsje foar kinst-noait-witte-altyd-handich’. Freegje de bern fiif dingen op te
skriuwen dêr’t Jos dat toutsje hiel goed foar brûke kin.
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SKRIUWE – artikel
40
min

‘Op freed stiet it wol yn de krante. As ik him moarns út de brievebus fiskje, sjoch ik it fuort
stean, op de foarside sels.’ (s. 100)
Jos beslút om, mei help fan Lieke, de 25.000 euro dy’t er yn syn matras fûn hat wei te
jaan oan de Stichting Dierenopvang Leeuwarden.
• Lês side 91 (fan ‘Hast in slúf kocht?’) oant ’e mei side 94 foar, dêr’t Jos en Lieke it jild
yn ynpakke en yn ’e brievebus fan it asyl goaie.
• Freegje de bern dan yn de hûd te krûpen fan in sjoernalist, dy’t in meiwurker fan it
asyl ynterviewt neidat dy it jild fûn hat.
• Freegje de bern der yn twatallen in krante-artikel oer te skriuwen. Tink oan de
‘fraachwurden’ wa, wat, wêr, wêrom, wannear en hoe.

SKRIUWE – takomst
30
min

‘Mei in mes kerf ik seis letter yn de tafel: JLSPFA’ (s. 117)
Jos, Lieke, Spetter Foar Altyd, betsjutte de letters dy’t Jos yn de picknicktafel kerft.
Mar hoe soe it fierder gean mei Jos en Lieke neidat it boek út is? En mei pake, mem,
heit en Spetter?
Freegje de bern de tiid acht jier foarút te draaien. Jos is no 20, Lieke 21 jier.
Lit de bern fantasearje hoe’t it mei harren giet. Wat dogge se? Studearje of wurkje se?
Is Jos syn heit út de gefangenis en hat er syn libben bettere of krekt net?
Dit kin in praatopdracht wêze, mar de bern kinne it ek opskriuwe.

TOANIEL – toaniellêze
35
min

TEKENJE – strip
40
min

‘Wy ha in nije learling by ús yn ’e groep, hy hjit Jesse Holwerda.’ (s. 24)
De toanieltekst op wurkblêd 4 (s. 23 - 25 út it boek, oanpast) is foar fiif bern. Rollen:
Jesse, Riemer, Master, Afke en Bart.
Freegje de bern yn groepkes fan fiif de toanieltekst ta te rieden troch earst te besluten
wa’t wa is, 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 groepen nei foaren om de sêne út te
spyljen, leafst ek mei gebearten en mimyk. Fansels meie sy de tekst by de hân hâlde.

‘Ik lis op bêd mei in stripboek.’ (s. 55)
Jos is gek op stripboeken. Freegje de bern de sêne op s. 50 – 54, dêr’t Lieke har yn har
foet snijt, te ‘ferstrippen’, kompleet mei tekstballontsjes. In sjabloan mei stripfakken is
te finen op wurkblêd 5.

TEKENJE – yllustraasje
30
min

‘No, ik lykje ommers op heit. Dat sizze se teminsten altyd. As twa drippen wetter; itselde
swarte hier, deselde brune eagen, deselde mûle as wy laitsje.’ (s. 10)
Ek al steane der moaie, detaillearre beskriuwings yn it boek, der steane gjin plaatsjes/
yllustraasjes yn.
Bepraat mei de bern wat se dêrfan fine. Misse se dat? Of lit it sa krekt mear oan de
fantasy oer? As sy yllustrator wiene, hokker sêne út it boek soene de learlingen dan
útkieze om te tekenjen?
Oan de slach! Freegje de bern har favorite sêne út it boek te tekenjen of skilderjen.
Kopiearje eventueel it stikje tekst dêr’t de tekening by heart út it boek, en plak dat derby.

LESBRIEF Jesse, Mindert Wijnstra – troch Lida Dykstra

7

NIFELJE – fjoertoer
40
min

‘Ik gean mei de rêch nei it raam ta lizzen, want it ljocht fan de fjoertoer hâldt my út de
sliep.’ (s. 76)
Jos hat lêst fan de fjoertoer fan it Amelân. Sykje ris op hoe’t dy fjoertoer derút sjocht.
Alle waadeilannen ha ferskillende fjoertuorren. Skiermûntseach hat sels twa.
Dit is in nifelopdracht.
Nedich: keukenrol, ferve, wetter, kwast, skulpen, sân, lym, passende, trochsichtige
dop fan bygelyks deo, stik karton.
• Tekenje de rútsjes en doar op de keukenrol,
en skilderje him dan yn de goede kleuren.
• Knip de rol ûnder in tal kearen yn en tear
de flapkes nei bûten. Plak de rol fêst op de
ûndergrûn.
• Oan de boppekant knipst de rol ek yn.
Dy flapkes tearst nei binnen.
• Plak de trochsichtige deo-dop dêrop, neidatst
dêr ‘flamkes’ fan papier of wol yn dien hast.
• Smar it karton yn mei lym, en fersier it mei sân,
tûkjes en skelpen.

NATOER – skriuwkuier
60
min

‘Se grabbelt in grutte skelp ûnder har búk wei. Dêr krast se in pear letters mei yn it
fochtige sân: JLFA’ (s. 49)
Kinst op alderhande wizen yn de natoer skriuwe of tekenje.

A. Yn it sân
Meitsje mei de groep, as dat mooglik is, in tochtsje nei it strân of in strantsje. Skriuw
mei in stok wurden út de ôfrûne Fryske lessen op de floedline. Hinderet neat as der in
staveringsflater makke wurdt, it spielt dochs wer fuort.

B. Botanysk stoepkrytsje
Mei stoepkryt op it skoalplein of op ’e stoepe tekenje hinderet ek neat. In buike, en it is
wer fuort.
Oefenje it skriuwen fan wurden troch se grut mei stoepkryt op te skriuwen. (In
skoalpleindiktee mei tsien drege wurden is ek prachtich!)
Wat ek aardich is: botanysk stoepkrytsje. Meitsje mei de groep in kuier troch it doarp,
en sykje nei wylde planten tusken tegels en tsjin gevels (dy’t as ûntúch beskôge wurde).
Sykje de namme fan de plant op (bygelyks yn it boek fan D. Franke, List fan Fryske
plantnammen of Ton Denters, Stadsflora van de Lage Landen) en set it der mei stoepkryt
by, yn dúdlike letters. Sa helpst oare minsken om har bewust te wurden fan de natoer.
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SPORT – keatse
DEIDIEL

‘Wy hiene folle better yn Ljouwert bliuwe kinnen. (...) Dêr kinst teminsten fuotbalje.
Hoechst net nei dat stomme keatsen.’ (s. 45)
Keatsen stom? Nee hear! Keatsen is in fantastyske sport, dy’t foaral yn it noarden en
westen fan Fryslân spile wurdt yn ’e simmer.
Der binne ferskate mooglikheden om mei de hiele groep in keatsclinic of keatsles
te krijen. Ynformearje ris by de pleatslike keatsferiening of fia dizze link Keatsen:
https://bit.ly/3wgYRI6
Der binne ek in pear Fryske berneboeken oer keatsen ferskynd:
Jelle Bangma, Keatse foar de krânse, Frysk en Frij 2015 (audioboek)
Lida Dykstra, Sipke op it keatsfjild, Afûk 2021.
Yn Frjentsjer stiet flakby it Sjûkelân, dêr’t alle jierren de belangrykste keatswedstryd
fan de wrâld spile wurdt, it Keatsmuseum. Besjoch de mooglikheden foar in
groepsbesite ris op www.kaatsmuseum.frl.

KULTUER – bunkers
30
min

‘Dat is in âlde bunker út de oarloch. Dy ha se wer opknapt.’ (s. 47)
Wêr spilet dit boek him ôf? De skriuwer hat him dúdlik ynspirearje litten troch echt
besteande plakken yn Fryslân. Lês side 46 (fan ‘Swimme. Wêr kinst hjir swimme?’ ôf)
oant ’e mei side 48 foar en sykje dêrnei mei de learlingen al googeljend de neamde
plakken yn it boek op.
Belangrike oanwizings:
• de âlde bunker út de oarloch dy’t liket op in kantoarke (s. 47)
• swimme by it gemaal, flakby de seedyk (s. 47 + 48)
• twa pieren fan ûngelikense lingte dy’t in ein de see yn stekke (s. 48)
• nei Ljouwert ta is mar 21 kilometer, stiet op de weiwizer yn it doarp (s. 57)
Earder yn it boek is al neamd dat pake by de seedyk wennet, dat Harns yn de buert leit
en dat se de fjoertoer fan It Amelân sjen kinne.
(Antwurd: Yn Roptasyl stiet in gemaal flakby de seedyk. Dêr stekke ek twa pieren it wetter
yn. De bunker dy’t Wijnstra neamt sil fêst dy fan Koehoal wêze. Website: Bunker Koehoal
(Adres: Sedyk 5 Tzummarum)
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WURKBLÊD 1 – JESSE
WURDEDUO’S
Lûk hieltyd in line tusken twa wurden dy’t itselde betsjutte, en meitsje 15 duo’s.
Sykje by it geve wurd yn in reade sirkel in maklik wurd dat itselde betsjut yn in griene sirkel.

Omslach foar
in brief

Wurch wêze

Slúf

Skuorre

Okkerdeis
Krebintich
Neitinken
Hok

Stiif

Lêsten

Fan my

Fingerprint
Taast
Blinder
De ein yn
’e bek ha
Yn de hite hei

Yn de earste
lilkens

Prakkesaasjes
Skrik
Minent

In bytsje
laitsje

Stom

Healwiis
Oe heden
Fel wol fan
in skiep

Tyspelje

Glimkje

Flues

Alteraasje
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WURKBLÊD 2 – JESSE
RYMJENDE SINNEN
Skriuw hieltyd in sin op dy’t rimet op de earste sin, lykas: Moatte jo in timmerman ha? Belje dan mei Joshua!
Doch dat yn twa stappen.
1. Skriuw safolle mooglik rymwurden op dy’tst betinke kinst.
2. Kies ien rymwurd út, en meitsje dêr in sin mei.

1. Hy is hjir mei har troud (s. 8)
(Rymwurden:

)

Rymsin:

2. Ik bin wiis mei dy. (s. 11)
(Rymwurden:

)

Rymsin:

3. Gelokkich stiet myn eigen bêd hjir no. (s. 15)
(Rymwurden:

)

Rymsin:

4. Ik lit him wol efkes út (s. 17)
(Rymwurden:

)

Rymsin:

5. Okee man, oant moarn (s. 21)
(Rymwurden:

)

Rymsin:

6. It skaaltsje jochert sko ik nei har ta. (s. 29)
(Rymwurden:

)

Rymsin:

7. Ik ferfeel my dea (s. 33)
(Rymwurden:

)

Rymsin:

8. Se giet neist my sitten. (s. 59)
(Rymwurden:

)

Rymsin:
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WURKBLÊD 3 – JESSE
KLEUREN
Folje de goede kleur yn, yn de Fryske siswizen hjirûnder. Wat betsjutte se?
In kleur kin faker as ien kear foarkomme.

1. De

sellen.

2.

jild

3. Hy komt yn ’e

sifers.

4. De loft is

fan dagen.

5. Jin

en

6. It stiet

op

ergerje.

7. De kofje is

8. Hy is lilk. Hy sjoch hiel

9. It is in

10. It famke is
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WURKBLÊD 4 – JESSE
TOANIELLÊZE
5 rollen: Jesse, Riemer, Master, Afke en Bart

Riemer: Hoi. Ik bin Riemer.
Jesse: Jesse.
Riemer: Wêr komsto wei?
Jesse: Ut Ljouwert.
Riemer: Ut Ljouwert? Sorry, ik tocht datst in bûtenlanner wiest, in asylsiker of sa.
Jesse: Hoesa?
Riemer (lûkt oan de skouders) Samar. (hâldt in skrift omheech). Húswurk. Neat oan.
Master: Jim ha it al sjoen. Wy ha in nije learling by ús yn ’e groep, hy hjit Jesse Holwerda. Jesse
sit al yn groep 8, dus it is noch mar in lyts skoft sje oant de simmerfakânsje. Mar wy
hoopje dat er hjir noch in pear moaie wiken hat. Hat ien noch wat te freegjen?

Afke: Wêr wennet er?
Bart: Ja, dat wolsto graach witte, hè? Ofspraakje meitsje?
Riemer: Moatst wol in ein fytse!
Master: Jesse wennet oan de seedyk. Op ’e skieppepleats, no Jesse?
Jesse: Ja, by ús pake.
Bart: Hy is seker it swarte skiep fan de famylje. Kinst it rûke, Riemer?
Riemer: (gniist) Nee, it stjonkt hjir nei sipels. Sjoch nei dysels! (flústeret) Bart syn heit ferbout sipels. Moatst dy
neat fan him oanlûke. Dom gefal.

Master: Lit ús begjinne. De taken stean op it whiteboard. Ast der net útkomst, kin Riemer dy wol
helpe en oars komst mar by my, Jesse.

Riemer: Moat ik dy helpe?
Jesse: Ha jim hjir ek fuotbaltrainen?
Riemer (skodhollet) : Nee, wy fuotbalje hjir net.
Jesse: Wat dogge jim dan?
Riemer: Keatse.
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WURKBLÊD 5 – JESSE
STRIP

Lieke is ferwûne
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OER

MINDERT WIJNSTRA

Mindert Wijnstra

Libben en wurk
MINDERT WIJNSTRA is berne op 31 desimber 1945 yn
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.
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. De skriuwer stoar
op 30 septimber 2020 nei in lang siikbêd. Koart dêrfoar
joech er noch in pear ynterviews oan Omrop Fryslân en
de Leeuwarder Courant. Sjoch foar mear ynformaasje:
https://bit.ly/2RiS6Xn.
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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 (Sweltsjerige)
Sirkus PeM en de ûlewapper, Afûk, 2017
Bart & Bouke (mei Dolf Verroen), Afûk, 2018
Wa fynt it?, Audiofrysk, 2019 (Sweltsjerige)
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