
De Berneboeke 
ambassadeur:  
‘Mei lêzen 
hellest de wrâld 
nei dy ta!’
Lida Dykstra is ‘berneboekambassadeur’ 
van Fryslân. Zij zet zich in om ouders, 
pakes, beppes en leerkrachten enthousiast 
te maken voor het lezen en voorlezen 
van Friese kinderboeken. En geeft de 
promotie van Friese kinderboeken zo 
een herkenbaar gezicht. Ze vertelt, 
leest voor, beantwoordt vragen en kan 
met kinderen aan de slag met creatief 
schrijven. Wilt u haar uitnodigen voor een 
gratis bezoek op uw school? Dat kan via 
berneboekeambassadeur.frl. Hier vindt u 
alle informatie.

Kunstmenu:  
Poëzieles in groep 3 & 4
Vorig schooljaar zijn we gestart met het geven van poëzielessen 
aan de groepen 3 en 4 aan de helft van de basisscholen in de 
gemeente Leeuwarden. Deze lessen maken deel uit van het 
Kunstmenu. Dit jaar is de andere helft van de basisscholen aan de 
beurt. Tijdens de les kijken, luisteren, praten en tekenen de kinderen 
samen met de leesconsulent over gedichten. Ze leren wat gedichten 
zijn, dat er heel veel verschillende gedichten zijn en dat illustraties 
ook belangrijk zijn bij een gedicht. 

Nadat ze over verschillende gedichten hadden gepraat, maakte 
de leerlingen uit groep 3 en 4 een tekening bij het gedicht ‘Ra ra, 
wat ben ik?’ Een Oelewoelepietsplets... We hopen we dat we de 
kinderen enthousiast hebben gemaakt voor gedichten en dat er 
vaker gedichtenbundels worden geleend uit dbieb en gedichten 
worden (voor)gelezen in de klas! 
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Scoor een Boek!
Goed leren lezen is voor opgroeiende kinderen van groot belang. Daarbij 
helpt het als ze daar plezier aan beleven. Dat is de gedachte achter Scoor 
een Boek! Een uniek leesproject waarin de scholen, dbieb en SC Cambuur 
in de gemeenten Leeuwarden en Tytsjerksteradiel samenwerken. 
Het project richt zich op groep 5 & 6 van het primair onderwijs en de 
gezinnen van die kinderen. Scoor een Boek! combineert lezen met sport, 
want... scoren kun je overal.

Tijdens Scoor een Boek! doen de leerlingen 9 weken lang hun best om 
zoveel mogelijk boeken te lezen in de klas (‘scoren’). Hiermee willen we 
het leesplezier bij de kinderen aanwakkeren. De kinderen worden extra 
gestimuleerd door een speler van SC Cambuur. Aan het eind vindt een 
sportieve afsluiting plaats. Het project start op 1 februari en loopt tot medio 
april 2021. De kosten zijn € 3,50 per leerling en aanmelden kan tot 18 
november 2020 bij Amerens Leegstra: a.leegstra@dbieb.nl. Per gemeente 
kunnen 10 dbos-scholen meedoen met ieder maximaal 35 leerlingen.

scoor  
een 
boek!

In deze nieuwsbrief leest u meer over het 
sportieve leesproject Scoor een Boek. Directeur 
Jan Hildo Feenstra van CBS de Winde en Albert 
Paauw van OBS Hurdegaryp vertellen over hun 
gezamenlijke start met dBos. Verder blikken 

we terug op de Kinderboekenweek en de 
poëzieactiviteiten van het Kunstmenu in groep 
3 en 4. En u maakt kennis met Berneboek-
ambassadeur Lida Dijkstra.

Veel leesplezier!

Schrijversbezoek
Vast onderdeel tijdens de Kinderboekenweek zijn de 
schrijversbezoeken. Een schrijversbezoek is altijd inspirerend en 
bijzonder. Een schrijver in het echt te zien en horen, de mogelijkheid 
om vragen te stellen maakt op kinderen grote indruk. Er was 
dit jaar een prachtige ‘line-up’ van schrijvers: Martine Letterie, 
Marte Jongbloed, Jacques Vriens en Janny van der Molen. 
Vanwege Corona werden sommige bezoeken geannuleerd 
of vonden in aangepaste vorm plaats. 

In Stiens vertelde Martine Letterie over haar werk en haar nieuwste boek 
“Wij blijven bij elkaar”. De leerlingen vroegen haar de oren van het 
hoofd en waren erg onder de indruk. In Gytsjerk en Hurdegaryp vertelde 
Marte Jongbloed over haar boek “Kiezen in de oorlog”. Ze wist de 
kinderen te inspireren en in het verhaal te trekken. Het schrijversbezoek 
voor de kinderen in Leeuwarden en Grou vond digitaal plaats. In een 
speciaal gemaakte film vertelde Jacques Vriens over zijn boeken. 
Het leuke was dat de leerlingen zo een kijkje kregen in de werkkamer 
van de schrijver. De leerlingen konden naderhand vragen insturen 
die Vriens ook weer in een film zal beantwoorden.

In Burgum ging Janny van der Molen zelf op bezoek bij de scholen. 
Ze vertelde daar over haar boek ‘Buiten is het oorlog’, over het leven 
van Anne Frank. Na afloop mochten de kinderen vragen stellen.“ 
Bent u alweer een nieuw boek aan het schrijven mevrouw?” vroeg een 
jongen die geboeid had zitten luisteren. “Jazeker!” zei Janny. “Nou, 
die ga ik zeker weten lezen!” De kinderen kunnen sowieso meteen gaan 
lezen, want elke school kreeg van Janny het boek ‘Geniaal!’ cadeau!

Interactief voorlezen 
bij de kleuters
Van 30 september tot 11 oktober was het Kinderboekenweek. 
Het thema was dit jaar ‘geschiedenis’ Leesconsulent 
Maaike Dijkstra las voor bij de kleuters en blikt terug.

Tijdens de Kinderboekenweek heb ik op de Algraschool in 
Leeuwarden in de kleuterklassen voorgelezen. Omdat het thema bij 
de kleuters ‘ridders, kastelen en prinsessen’ was, koos ik voor het boek 
‘Waar is de draak?’ Door het verhaal interactief voor te lezen werden 
de kinderen enthousiast over het boek en het verhaal. Tijdens het 
voorlezen stelde ik hen vragen als ‘Wie weet hoe een draak er uit ziet?’ 
‘Wat zie je op de kaft van het boek?’ Door makkelijke vragen te stellen 
kwamen de kinderen in de ‘succesmodus’.  Ze werden enthousiast 
en bleven meedoen. Ook vertelde ik de kinderen een klein stukje 
over wat ik al wist uit het boek: ‘Als ik de titel lees, dan gaan deze 
ridders op zoek naar een draak, maar ze zijn maar met zijn drieën. 
Misschien kunnen jullie helpen met zoeken?’

Interactief voorlezen is voor alle klassen en leeftijden geschikt. Het is 
immers veel leuker om mee te doen in het verhaal en erbij betrokken 
te worden dan alleen maar te luisteren? Bovendien maakt het het 
voorlezen leuker en spoort het kinderen aan om uiteindelijk zelf te gaan 
lezen. Zo leren we kinderen hoe zij boeken en lezen kunnen ervaren. 
Dat is toch één van de mooiste dingen die we hen kunnen bieden.

Terugblik Kinderboekenweek

Agenda schooljaar 2020-2021

 20 t/m 30 jan
Nationale Voorleesdagen 
2021: kinderopvang/
peuterspeelzalen

 16, 17, 18 feb
Kwartfinales Nationale 
Voorleeswedstrijd, groep 7/8

 mrt - apr
Groepsbezoeken groep 3

 16 mrt
Regioronde 
Read 2Me, brugklas

 16 mrt
Halve finale Nationale 
Voorleeswedstrijd,  
groep 7/8

 apr - juni 
Techniekmenu, 
Verdieping groep 5 t/m 8

 okt - dec
Techniekmenu, Proeverij groep 5 t/m 8

 najaar
Kunstmenu, groep 3 en 4

 30 nov - 12 feb
dBos-scholen vullen de monitor in

 jan - mrt
Techniekmenu, Proeverij groep 1 t/m 4

2020

Samenwerking  
met Dorpsbelang
Per 1 januari sluit dbieb Hurdegaryp haar deuren. Het verdwijnen 
van een fysieke uitleenplek betekent niet alleen een verandering 
voor de school maar ook voor het hele dorp. Daarom is er vanaf 
begin af aan veel contact met Dorpsbelang. Albert: “Wij nemen 
als scholen en als kindcentrum een belangrijke plaats in binnen 
het dorp. Bijna alle kinderen die in Hurdegaryp wonen komen hier 
op de kinderopvang of op een van de scholen. Daarom zoeken 
we graag de samenwerking op om met elkaar te onderzoeken wat 
wij als kindcentrum kunnen betekenen nu dbieb-vestiging dicht 
gaat. Ook vinden we het belangrijk dat Dorpsbelang weet wat 
dbos onderwijsinhoudelijk voor meerwaarde oplevert, voor het 
kindcentrum als geheel. Maar ook voor partners in het dorp.”

Meerwaarde op  
maatschappelijk vlak
Jan Hildo: “Onze eerste insteek was om de hele bibliotheek 
fysiek in ons schoolgebouw te krijgen. Dat bleek echter niet 
haalbaar.” Albert: “Een idee wat nog wel steeds speelt is het 
opzetten van een boekenbezorgservice, of een afhaalpunt 
realiseren in MFC It Maskelyn, en de kinderen daar buiten de 
vakanties om bij betrekken. Dat geeft een enorme meerwaarde.” 
Jan Hildo vult aan: “Door de centrale plek die wij als 
kindcentrum innemen zijn er veel mogelijkheden. We maken nu 
nog te weinig deel van het hele reilen en zeilen binnen het dorp, 
we kunnen op maatschappelijk vlak nog veel meer betekenen.” 
Albert: “En daar draait het om in het leven; voor elkaar zorgen 
en met elkaar zoeken naar oplossingen.”

Albert Jan 
Hildo“Woordenschat- 

ontwikkeling moet 
beginnen bij de peuters”

CBS de Winde en OBS Hurdegaryp starten op 1 januari 
volgend jaar met de Bibliotheek op school (dBos). De scholen 
zitten al 10 jaar onder één dak en werken veel samen. 
Het idee om gezamenlijk te starten met dBos lag volgens 
directeuren Jan Hildo Feenstra en Albert Paauw dan ook 
voor de hand.

Beide mannen zien mooie kansen om de organisaties van elkaar 

te laten profiteren. Niet alleen voor de scholen maar ook voor 

Kinderwoud, dat in hetzelfde gebouw gehuisvest is. Jan Hildo: 
“Woordenschatontwikkeling moet beginnen bij de peuters, daar 

moeten ze enthousiast worden gemaakt over lezen en boeken. 

Uiteindelijk willen we dat de peuters ook bij onze collectie 

boeken kunnen komen halen. Hier zien we veel mogelijkheden 

tot samenwerking.” 

Twee collecties  
op één centrale plek
Albert: “We starten het gefaseerd op. Het belangrijkste is dat de 

kinderen in januari fysiek toegang krijgen tot de twee collecties. 

Deze voegen we samen en komen op één centrale plek in ons 

gebouw. We gaan de mogelijkheid onderzoeken dat de kinderen 

de boeken mee naar huis kunnen nemen, zodat de boeken ook 

‘achter de voordeur komen’. Daarover gaan we sparren met 

de leesconsulent. Daarnaast willen we kijken hoe we dit in de 

toekomst kunnen doortrekken naar 0 tot 4 jarigen.”
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