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OER IT BOEK
Heksegrytta fertelt oer it famke Grytta, dat geandewei 
it boek ûntdekt dat se minsken better meitsje kin 
troch hânoplizzing, lykas har beppe dy’t yn it doarp ‘de 
boskhekse’ neamd wurdt, mar it boek giet boppe alles oer 
it gedrach en de relaasjes fan de achtstegroepers yn de 
klasse fan master Van Kammen, dêr’t Grytta yn sit. 
Der wurde freonskippen sletten, ûnderholden en ek 
‘útmakke’. Der wurdt pest, meirûn, gûld en goedmakke. 
De bern realisearje har dat se it jier dêrnei nei it fuortset 
ûnderwiis moatte.
Alles spilet him ôf yn in doarp (Annemoon neamt it ‘in gat’, 
op skoalle sitte groep 7 en 8 yn ien lokaal) flakby in grut 
bosk. 
Wat opfalt oan it boek is it tal personaazjes. Behalve in stik 
of tsien bern dy’t mei namme neamd wurde, spylje ek de 
master, de âlders, in broer en in beppe in belangrike rol yn 
it ferhaal. 
De fertelde tiid fan it boek is ûngefear acht moannen. It 
ferhaal begjint flak nei de simmerfakânsje en einiget yn de 
betide maitiid as de beammen ljochtgrien útrinne.
It boppenatuerlike (Grytta, har beppe, mar ek de mem fan 
Annemoon binne/wiene paranormale genêzers) wurdt 
as fanselssprekkend beskreaun, mar wa’t dat nêst him 
dellizze wol, hâldt noch altyd in meinimmend en spannend 
jeugdboek oer. 
It slagget skriuwster Hanneke de Jong (dy’t sels jierrenlang 
as learkrê�  wurke hat) goed yn de hûd en hollen fan de 
bern te krûpen.
It boek is ferdield yn 23 haadstikken. Dy haadstikken binne 
wer ferdield yn alinea’s, wêryn’t it perspektyf/‘point of 
view’ faak ferspringt. It iene momint folget de lêzer Grytta, 
it oare momint Annemoon of Bauke. Soms oerlaapje de 
aventoeren fan de ferskillende bern, en springt it ferhaal 
efkes werom yn ’e tiid.
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De sinnen binne ornaris net lang, en der komme in soad 
libbene dialogen yn it boek foar, wêrtroch’t it tige noflik lêst.
Op it omslach fan it boek is troch Helena de Boer de pingo, 
it heimsinnige, rûne wetterke yn ’e bosk dat úteinlik Grytta 
beskerming jout, tekene.

GEARFETTING
Grytta en ek har klasgenoat Bauke ha der in soad sin oan 
om nei de simmerfakânsje te begjinnen yn groep 8. 
Annemoon, in famke dat har mem ferlern hat en no mei har 
heit en suske wennet, hat der mear muoite mei. Se is nij yn 
it doarp. 
Troch de komst fan Annemoon yn de klasse fan master 
Van Kammen ferskowe de ferhâldings fuort. In groep 
‘tuttebellen’, besteand út Myrthe, Joukje, Maria en Sterre, 
wolle de coole Annemoon graach by har groepke ha. 
De jonges yn de klasse, lykas Jorn en Geart, meitsje har 
minder drok. Bauke, dy’t ferlyfd is op Grytta, bliuwt oan de 
kant fan Grytta stean.
It bûtert fanôf it begjin al net goed tusken Annemoon en 
Grytta, omdat Annemoon mei opsetsin op it lege plak fan 
Grytta yn ’e klasse delplo� , as Grytta papier útdielt. Grytta 
giet in ein te rinnen om dêroer nei te tinken, en fynt yn in 
part fan de bosk dêr’t se fan har beppe net komme mei in 
pingo, in geheimsinnich, pikswart, rûn wetterke.
Annemoon mist har stoarne mem bot. Dy hie as genêzeres 
yn de lear west by de beppe fan Grytta. Annemoon ferwyt 
de beppe fan Grytta, dy’t yn it doarp troch guon ‘de 
boskhekse’ neamd wurdt, dat sy har mem net rêde kinnen 
hat, doe’t dy kanker krige. En dêrom mei sy Grytta ek net 
lije. 
Se begjint de hiele klasse tsjin Grytta op te setten, en jout 
har om te pesten de namme Heksegrytta. Grytta komt 
hieltyd mear apart te stean, hielendal as sy as iennige 
net op de jierdei fan Annemoon útnûge wurdt. Har bêste 
freondinne Meike makket de freonskip ek nochris út. 
Allinnich har freon Bauke stipet har, ek al mei dat net fan 
syn mem. Sels as Grytta troch hânoplizzing earst de hûn 
fan Bauke en dan de mem sels better makket, wol sy neat 
fan Grytta witte. ‘Se miende dat se oan my sitte moast 
doe’t ik efkes op ’e bank lei.’
De rûzje rint út de hân yn de winter. It iis is sterk, en 
Annemoon beslút Grytta deabang te meitsjen. Sy ferklaait 
har as iishekse, nei in leginde dy’t rûngiet, en makket in 
wek yn it iis grutter. Yn in hutsje op de kant wachtet se oant 
Grytta delkomt op redens.
Grytta en Bauke ride dy sneontemiddeis tegearre oer 
de Houtfeart nei de Puollen. Sy reitsje byinoar wei, om’t 
Bauke mei oare jonges oan it iishockeyen slacht. 
As it jûnich wurdt, en ek knap mistich, beslút Grytta 

om mar allinnich nei hûs te gean. Annemoon heart har 
oankommen, en lokket har mei in ljochtsje nei it wek, 
dêr’t Grytta prompt yn rydt. Dochs wol skrokken naait 
Annemoon út.
Underwylst freegje Bauke en syn âldere broer Sierd har ôf, 
wêr’t Grytta bleaun is. Bauke makket him slim ûngerêst. 
Sierd parkeart de auto by de Houtfeart, en de jonges 
begjinne te sykjen yn de tichte mist. Gelokkich hearre se 
helpgerop. Lizzend op it iis, mei har sjaals oaninoar bûn, 
slagje se deryn om Grytta út it wek te slepen.
Se bringe it famke thús, en elkenien fynt de jonges helden.
Grytta komt in pear dagen net op skoalle, om by te 
kommen en oan te sterkjen.
De klasse is bot oanslein troch wat der bard is. Grytta hie 
wol dea wêze kinnen. En wa hat har, ferklaaid as iishekse, 
yn de falle lokke? 
Annemoon is der yn de tuskentiid ek bot mei oan. Sy 
snapt no pas hoe slim it wie, wat se dien hat. Sy kriget 
bot rûzje mei har heit, om’t se net fertelle wol wêr’t sy dy 
sneontemiddeis wie, en wol ek net mear nei skoalle.
Uteinlik beslút Annemoon fuort te rinnen, djip de bosk yn. 
Grytta knapt wer wat op, en beslút by har beppe, dy’t yn ’e 
bosk wennet, del te gean. 
Bauke komt by Grytta oan ’e doar, mar heart fan har heit 
dat se de bosk yn is. Hy giet e� er har oan.
As Grytta hast by beppe is, sjocht sy in figuer, dy’t krekt as 
‘de iishekse’ in kapusjon op ’e holle hat, op in bankje lizzen. 
Sy wurdt bang en raast sa bot, dat beppe op it lûd ôfkomt. 
Se ûntdekke dat it Annemoon is, op it bankje. It famke is 
der min oan ta. Se is ferstive fan de kjeld. 
Troch hânoplizzing, mei oanwizings fan beppe, wit Grytta 
Annemoon wer by te bringen. Bauke sjocht it allegear fan 
in ôfstantsje barren. Grytta is der nei de genêzing sels net 
sa goed oan ta, it hat in soad fan har krê�  nommen. 
No’t dúdlik is dat it Annemoon wie dy’t Grytta yn gefaar 
brocht hat, wurdt alles op skoalle, tusken de famkes, de 
klasse en de âlders, útpraat. Ek master jout ta dat er earder 
yngripe moatten hie, doe’t der pest waard yn de klasse. 
Beppe jout Grytta opdracht om harsels, sûnder klean, 
ûnder te dompeljen yn ’e pingo, in rûn wetterke yn ’e bosk. 
Dat sil har in beskermlaachje jaan ne� ens beppe, sadat it 
genêzen tenei net mear ta skea fan harsels giet.
In foarsichtige freonskip begjint him te ûntwikkeljen 
tusken Grytta en Annemoon. Oan har en oan Bauke fertelt 
Grytta oer har krê� en. ‘Ik kin minsken helpe. Mar ik moat 
noch in protte leare.’
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PRATE – rûntepetear  
Bepraat mei de bern in oantal ferskillende passaazjes út it boek, bygelyks:
1. ‘Dat leveret foardieltsjes op, mar ek ferantwurdlikheden. Groep 8 moat yn ’e gaten 
hâlde o�  it plein en de struken der omhinne netsjes bliuwe.’ (s. 7)

De achtstegroepers yn it boek ha in taak op skoalle. 
- Is dat op alle skoallen sa? Wat fine de bern dêrfan?
- Hokker taken kinne bern op skoallen ha?
- Hoe is dat op jim skoalle?
- Wat fine de bern dêrfan?
- Soene de taken op alle skoallen itselde wêze?
- En hoe is dat thús? Ha de bern thús ek taken? Wat dan? Fine sy dat gewoan/ferfelend/
belangryk en wêrom? 

(FOAR)LÊZE
Bern fan in jier of 10 ôf sille it boek sels lêze kinne, foarlêze 
kin al fan in jier of 8 ôf. It boek is tige gaadlik om yn de 
klasse foar te lêzen oan de boppebou. 
Yn likernôch 12 – 14 foarlêssessy s is it boek út te lêzen. 
Om’t it boek in soad perspektyfwiksels hat, is it miskien 
handich fan te foaren de haad- en bypersoanen te 
yntrodusearjen.
Dat binne: 
• Grytta, mei har heit, mem en beppe.
• Annemoon mei har heit en lytse suske Iris. 

(Mem is stoarn).
• Bauke, mei syn heit, mem (dy’t neat fan Grytta ha 

moat), grutte broer Sierd en hûn Sita.
• Master van Kammen.
• De oare klasgenoaten: Meike en tuttelbellen Myrthe, 

Joukje, Maria en Sterre, Jorn en Geart.
It boek hat in soad werkenbere dialogen, wat it oantreklik 
makket foar bern.
As de learkrê�  net it hiele boek foarlêze wol, kin er de 
earste 4 of 5 haadstikken dwaan, sadat de bern nijsgjirrich 
wurde sels fierder te lêzen.

PRATE OER IT BOEK
‘Wêr gong it 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 berneboeke-
skriuwer 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 learkrê� , 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. 

30
min

OAN DE SLACH MEI IT BOEK
It boek kin ekstra ta libben komme troch allerhande ferskillende ynfalshoeken en ferwurkingsopdrachten.
De piktogrammen betsjutte: = groep, = trijetallen, = twatallen, = yndividueel, 10

min = tiid 
dy’t noadich is foar de opdracht.
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2. ‘Heit mei my alles fertelle, ik kin der wol oer. Ik fyn it folle slimmer as heit dingen net 
seit.’ (s. 34)
- Is it goed in oar alles earlik te fertellen?
- Wêrom ferswije minsken soms dingen foar in oar?
- Is wat net fertelle itselde as lige?
- Der wurdt sein dat eltsenien ûngefear tsien kear deis liicht. Soe dat wier wêze?

3. Hanneke de Jong brûkt soms moaie siswizen yn it boek. Witte de bern wat der 
bedoeld wurdt mei:
- Maaike en sy, dat wiene twa hannen op ien búk. (s. 38)
- ‘It giet wol oer foar’t ik in âld mantsje bin,’ seit se. (s. 49)
- Sûnt dy tiid rint mem wer as in ljip, mar hat se in sin as in baarch. (s. 61)
-  ‘Dan wol ik nije ha.’

‘Skiep hawwe wol.’ (s. 66)
(Ferklearring: it wurd ‘wol’ wurdt werhelle, mar yn in oare kontekst).

- ‘Net triuwe, hear,’ ropt Grytta, ‘dan falle wy dûbeltsjes.’ (s. 73)

 ‘Heit mei my alles fertelle, ik kin der wol oer. Ik fyn it folle slimmer as heit dingen net 

- Is it goed in oar alles earlik te fertellen?
- Wêrom ferswije minsken soms dingen foar in oar?

(Ferklearring: de Fryske siswize ‘in dûbeltsje fine’, betsjut op it iis falle (mei ynferzen 
luchtbûltsjes dy’t op in lyts muntstikje lykje)

4. ‘Op har keamer pakt se in boek. In hiel treurich boek, sadat se gûle kin sûnder har 
skamje te hoegen.’ (s. 57)
- Moatst dy skamje ast gûlst? Wêrom? Wêrom net?
- Gûlst wolris om in boek of by in film?
- Tinkst dat elkenien wolris gûlt?
- Is it altyd aaklik om te gûlen? Of knapst der ek wolris fan op?
- Fynst it nuver/ûngemaklik/sneu/begryplik as in oar gûlt? Wat dochst dan?
- Fynst it ferfelend/net slim ast sels gûle moatst? Wat dochst dan?

5. ‘Mei-inoar! Ferline jier wie dat sa en alle jierren dêrfoar ek. Der wiene wol groepkes, 
mar dy wiene net tsjininoar sa’t dat no is.’ (s. 63)
- Is in skoalgroep altyd ûnderferdield yn lytse groepkes fan bern dy’t mei-inoar oplûke? 
Hoe komt dat? Of wêrom net?
- Is it slim as der groepsfoarming yn in klasse is? Wêrom? Wêrom net?
- Heart elkenien by in groepke?
- Is it slim om net by in groepke te hearren?
- Ast graach by in groepke wolst, kinst dêr dan bykomme? Wêrom wol of net?
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SKRIUWE – nammen fan haadpersoanen 
‘Dat wurdt oars no’t er de nije baan oannaam hat om mear by syn blomkes, Iris en 
Annemoon, te wêzen.’ (s. 8)

A . Annemoon en har suske Iris ha blommenammen. Dêr binne noch wol mear fan. 
Freegje de bern nochris in tal blomme-foarnammen te betinken en op te skriuwen.
(Antwurd: Roas, Rozemarijn, Madelief, Daisy, Margryt, Erica, Daphne, Jasmijn, Lilly, Jacinta, 
Dahlia, Poppy, Lotus (en farianten dêrop). Miskien kenne de learlingen noch mear.)

B. In skriuwer kiest de nammen fan syn haadpersoanen mei soarch. Faak drukt sa’n 
namme al wat út, bygelyks it karakter fan de haadpersoan, of it type minske. Op 
wurkblêd 1 kinne de learlingen nammen betinke foar in oantal eigen haadpersoanen, 
en in start meitsje mei in eigen ferhaal. Bepraat fan te foaren wol mei de learlingen dat 
dizze opdracht serieus bedoeld is, dus gjin grappich bedoelde nammen.
Bepraat de oefening nei ôfrin. Fûnen de bern it maklik of dreech om de nammen te 
betinken? Krigen se dêrtroch wol moaie ideeën? Freegje o�  in pear bern harren ferhaal 
foarlêze wolle. 

SKRIUWE – wier bard… mei fantasy
‘Master hâldt it papier omheech en seit dat se der in boekje fan meitsje kinne. “Dit is it 
foarblêd, dêr komt de titel op en de skriuwer of skriuwster mei in tekening, binnenyn 
it ferhaal fan jimme fakânsje en jim meie it sa spannend meitsje as jim wolle. As der 
ynienen ridders of rôvers yn foarkomme, sil ik dêr net fan skrikke.”’ (s. 9)
Master Van Kammen lit de bern in lyts boekje meitsje, wêrby’t sy dingen dy’t sy echt 
belibbe ha, opsiere meie mei fantasy.
Lit de bern fan in A4 of, wat rommer, A3 in minyboekje teare ne� ens dit skema:

60
min

30
min

15
min

 – nammen fan haadpersoanen 
Dat wurdt oars no’t er de nije baan oannaam hat om mear by syn blomkes, Iris en 

 (s. 8)

Besjoch as tarieding mei-inoar in oantal echte boeken. Hoe sjocht in boek der eins út? 
Wat stiet der op it omka� ? Foar en achter? Sjoch ek ris nei de skutblêden, de titelside 
en o�  de siden nûmere binne.
Freegje de bern dan har eigen boekje te meitsjen. Lit harren earst binnenyn de romte 
foar twa yllustraasjes omkaderje, en dan in selsbetocht aventoer skriuwe. 
As dat klear is kinne sy in omslach tekenje (mei titel en har eigen namme as skriuwer). 
Achterop komt in ‘flaptekst’, kompleet mei in ISBN-nûmer en in streekjeskoade. 
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SKRIUWE – yn ’e bosk
“Yn ’e bosk is altyd wat te belibjen,’ seit se dan ek.” (s. 38)
Grytta boartet en kuieret graach yn ’e bosk. 
Jou de bern in stik skriuwpapier, en freegje har ris tsien dingen op te skriuwen dy’t yn 
de bosk te belibjen binne of dy’tst dwaan kin yn ’e bosk. 
(Bygelyks kuierje, weikrûperke boartsje, hutten bouwe, de hûn útlitte, hjerstguod 
sammelje (blêden, kastanjes, ikels), poddestuollen fotografearje, ridder boartsje, in 
speurtocht hâlde, picknicke).
Bepraat wat sy betocht ha.

Ha sy allinnich opskreaun wat jo as bern/minske yn de bosk dwaan kinne? Mar stel 
datst in bist of in fantasyfiguer bist? Wat is der foar in iikhoarn te belibjen yn ’e bosk? 
Wat is der foar in spjocht te dwaan? Of foar in kabouter?
Freegje de bern no ris yn de hûd fan in bist of fantasyfiguer te krûpen, en dan nóchris 
tsien dingen op te skriuwen, dy’tst dan yn in bosk dwaan kinst.

SKRIUWE – krante-artikel
‘Wekker bliuwe, Grytta. Bisto kâld?’ (s. 82)
Bauke en syn grutte broer Sierd rêde Grytta, dy’t yn in wek riden is. 
Lês haadstik 16, de IIshekse, foar, dy’t oer dy rêding giet. 
Fertel de bern dan dat sy efkes de sjoernalist binne, dy’t dêr in artikeltsje oer skriuwe 
wol. Fertel (en skriuw op it boerd) dat yn in krante-artikel altyd ynformaasje jûn wurde 
moat oer: wat, wa, wêr, wannear, wêrom en hoe.
Oan de slach mei it artikel! De ynformaasje dy’t de bern net ha, meie sy der sels by 
betinke, dat hinderet neat.

(Foarbyld: 
Famke út wek rêden
Ofrûne freed is Grytta de Boer (10) yn in wek riden. Har klasgenoat Bauke Jansma en syn 
grutte broer Sierd hearden har om help roppen, en ha har, mei gefaar foar eigen libben, 
oan harren sjaals op it drûge sleept. Sy ha Grytta yn de auto thúsbrocht.
Grytta wie slim skrokken en ferklomme, mar makket it no goed.)

TEKENJE – ûntwerp in T-shirt
‘Ien kear (...) falt har each op it T-shirt fan Annemoon. Der steane frjemde tekens op yn 
swart mei read der omhinne. As dript der bloed fan de letters. Se sjocht better. Ferhip, se 
kin de letters lêze. Se knypt de eagen wat ticht en lêst: ‘Lekker puh.’’ (s. 12). 

Annemoon hat in apart T-shirt oan, dat de skriuwster sekuer beskriuwt. Freegje de 
bern in omtrek fan in T-shirt op in A4 te tekenjen (sa grut mooglik) en dan dat T-shirt te 
tekenjen, te kleurjen, of yn kollaazjetechnyk út te fieren (mei snippers út tydskri� en) 
nei oanlieding fan de beskriuwing yn it boek.
Klear? Beprate!
Ast twadde part fan de opdracht kinne de bern in T-shirt ûntwerpe 
dat sysels it allermoaiste fine soene, en graach drage wolle soene. 
Hoe sjocht dat derút?

45
min

“Yn ’e bosk is altyd wat te belibjen,’ seit se dan ek.” (s. 38)
Grytta boartet en kuieret graach yn ’e bosk. 
Jou de bern in stik skriuwpapier, en freegje har ris tsien dingen op te skriuwen dy’t yn 

30
min

30
min
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TEKENJE – wetterdrip
‘Dan skoddet se mei de holle en konsintrearret har; it is as sit se yn in wetterdrip. Se kin 
nei bûten sjen, mar gjinien kin har mear reitsje.’ (s. 63)

Op wurkblêd 2 stiet in grutte wetterdrip. Freegje de bern har dêr sels yn te tekenjen, 
hielendal kalm en op harren gemak, sûnder ynfloed fan ferfelende dingen. Wat foar 
guod nimme se mei yn de wetterdrip, as se kalm en rêstich wurde of wêze wolle? 
En wat moat beslist bûten bliuwe? 
Freegje har dêrnei steurende en ferfelende dingen bûten de wetterdrip te tekenjen. Dy 
kinne lekker net by harren komme!

IERDRYKSKUNDE – pingo
‘Tenei net wer by de pingo komme.’
“Pingo?’ Se docht ûnnoazel mar wit fuort dat beppe it oer de sopkom mei it swarte wetter hat.
‘Dat rûne wetter.” (s. 29)

Yn ’e bosk, achter it hûs fan de beppe fan Grytta, leit in rûn wetterke dat skriuwster 
Hanneke de Jong, om it net te yngewikkeld te meitsjen, in ‘pingo’ neamt. 
Freegje de berne fia Google op te sykjen wat in pingo no eins krekt is.
(Antwurd: in pingo is in bolfoarmige heuvel, dy’t yn de iistiid ûntstiet op in plak dêr’t it 
altyd friest, om’t it beferzen grûnwetter útset, en de laach grûn derboppe omheech tilt. Yn 
in pingo, altyd rûn of ovaal, sit in tsjokke skiif iis.) 

En wat is in pingoruïne?
(Antwurd: As it waarmer wurdt, bygelyks oan ’e ein fan in iistiid, teit it iis yn de pingo, en 
bliuwt in rûn marke, of in rûne kûle, oer.) 

Yn Fryslân binne noch in oantal fan dy pingoruïne’s. 
Kinne de bern opsykje by hokker plakken?
(Antwurd: Bakkefean, Nijeberkeap, Makkingea, Oerterp, Burgum).

Kinne de bern in plaatsje fan in pingoruïne fine op it ynternet?
Ha sy wolris in pingoruïne yn it echt sjoen?

TOANIEL – toaniellêze
Freegje de bern yn groepkes fan twa (earste tekst) of groepkes fan fjouwer (twadde 
tekst) de toanielteksten op wurkblêd 3 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 foarlêze kinne. Soms steane der lytse rezjy-
oanwizings by, dy’t sy opfolgje kinne. 
Werkenne de bern de tekst trouwens út it boek? Kinne se har de sênes noch te binnen 
bringe? Lês, as dat net sa is, de passaazje 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.

Op s. 25 prate Grytta en Bauke mei-inoar, as Grytta troch hânoplizzing hûn Sita better 
makket. Dizze toanieltekst is foar twa bern. Rollen: Bauke en Grytta.

Dêrûnder stiet in tekst dy’t fan side 47 komt, wêryn’t wat famkes in petear ha. It is in 
tekst mei fjouwer rollen: Myrthe, Joukje, Annemoon en Maria.

Dan skoddet se mei de holle en konsintrearret har; it is as sit se yn in wetterdrip. Se kin 
nei bûten sjen, mar gjinien kin har mear reitsje.’ (s. 63)nei bûten sjen, mar gjinien kin har mear reitsje.’ (s. 63)nei bûten sjen, mar gjinien kin har mear reitsje.’30

min

30
min

50
min
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TOANIEL – de flier op
‘By Meike thús belibben se aventoeren út boeken, dy spilen se nei. De bank bûten wie in 
pirateskip en de hûn wie de fijân.’ (s. 38)
Bern betinke boartsjendewei soms hiele ferhalen, dy’t se sels of mei har boartersguod 
útspylje. Skande dat wy dat talint, as wy grutter wurde, kwytreitsje.
Dit is in ymprovisaasje-opdracht nei oanlieding fan de pirate-fantasy fan Meike en 
Grytta. 
De flier op, mei de hiele groep!

Freegje de bern allegear in piratenamme foar harsels te betinken. 
(Suggestjes: Readburd, Kromme Willem, Wylde Wytske, Bloody Mary, Swarte Bart, de 
Eilânkening, Kees Kaper, Kaptein Heak)

Praat dan mei de groep in aventoer ôf. Der kin keazen wurde út ien fan ûndersteande 
senario’s, mar de bern meie fansels ek bêst earst sels in pirate-aventoer betinke en 
opskriuwe. De moaiste avontoeren kinne dan útspile wurde as in toanielstik. 

Trije foarbylden fan senario’s/ferhaallinen:

De skat 
In groepke fan trije is op ’e syk nei in skat, dy’t se tsien jier earder begroeven ha op in 
palmestrân. Sy grave oeral gatten, mar kinne him net fine. Soe ien him earder stellen 
ha? Mar wa? En hoe dan?

Oproer!
De piraten binne op it skip. In groepke fan trije hat besletten om de kapitein op te 
sluten, en sels de macht te pakken. Wêrom wolle sy dat? Wat docht de kapitein? 
Lit er him opslute, of betinkt er in list? Miskien kriget er help út ûnferwachte hoeke?

It meunster
Fiif piraten binne seilen oan it hisen en it dek oan it swabberjen, mar sjogge ynienen 
út de see in grut bist oprizen. Watfoar bist? Hoe grut is er? Hoe gefaarlik? Wat docht it? 
Wat kinne de piraten dwaan?

60
min

‘By Meike thús belibben se aventoeren út boeken, dy spilen se nei. De bank bûten wie in 
pirateskip en de hûn wie de fijân.’ (s. 38)pirateskip en de hûn wie de fijân.’ (s. 38)pirateskip en de hûn wie de fijân.’
Bern betinke boartsjendewei soms hiele ferhalen, dy’t se sels of mei har boartersguod 
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SKRIUWE - nammen fan haadpersoanen
Hjirûnder kinst in spannend ferhaal skriuwe. Teminsten… it begjin.
It is al in bytsje foar dy yndield.
Kies mei soarch bysûndere nammen foar dyn haadpersoanen út, en lit harren wat belibje.

(titel)

It reinde bot, mar (namme haadpersoan) stapte dochs 

de doar út. Hy/sy hie om fjouwer oere ôfpraat mei 

(namme bêste freon(dinne)

Se soene tegearre 

     en (beide nammen) hiene der bot sin oan.

Want no krigen se einlings de kâns om 

Doe’t sy de bocht omsloegen, dûkte ynienen 

 (namme fijân) foar harren op.

Dat wie net de earste kear.  die wat er/se altyd die: hy/sy

Mar diskear wisten  en hoe’t se reagearje moasten.

Se 

WURKBLÊD 1 – HEKSEGRYTTA
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WURKBLÊD 2 – HEKSEGRYTTA
TEKENJE - Wetterdrip



LESBRIEF De Kening fan Juster, Paul van Dijk  – troch Lida Dykstra 11LESBRIEF Heksegrytta, Hanneke de Jong – troch Lida Dykstra 11

WURKBLÊD 3 – HEKSEGRYTTA
TOANIEL – toaniellêze

A. Dizze (in bytsje oanpaste) tekst fan side 25 kin lûdop foarlêzen wurde.
Der binne twa rollen: Grytta en Bauke.

GRYTTA : In bakje tee? Graach, mefrou.

  BAUKE (gniist): Mefrou?

GRYTTA : Wat moat ik dan tsjin jim mem sizze? (pakt bakje tee oan). Wat sille wy dwaan?

  BAUKE: Wolst nei de stâl, nei Nelly?

GRYTTA (sjocht om har hinne) Is dyn hûn Sita der net?

  BAUKE: Dy leit hjir. Kom Sita, kom dan. Hee, wat dochst no, Grytta? Grytta?

GRYTTA : (giet op ’e knibbels sitten) Hoesa? Neat. Ik aai Sita. Leave hûn. Is it sa better?

  BAUKE: Wat diesto?

GRYTTA : Ik aaide Sita. Dat silsto ek wolris dwaan, dochs?

  BAUKE: Mar net sa!

GRYTTA :  Kom op, dan geane wy nei bûten ta, mei Sita boartsje, dan geane wy in oare kear nei de 
stâl. Hast ek in bal?

  BAUKE: Drave en boartsje? Dêr is Sita fierste lui foar. En te âld.

GRYTTA : Eèh, nee juh, se hie pine. Mar no net mear. Kom op, Sita, helje de bal! (goaibeweging).
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WURKBLÊD 3 – HEKSEGRYTTA
B. Dizze tekst fan s. 47 kin ek lûdop foarlêzen wurde.
Der binne fjouwer rollen: Myrthe, Joukje, Annemoon en Maria. 

MYRTHE: Wat hasto in bysûnder shirt oan.

  JOUKJE: Moai Annemoon! Wêr hast it wei?

    ANNEMOON:  It wie fan ús mem. Dy wie lyts en fyn. No passe har 
bloeskes en shirtsjes my.

  JOUKJE: Wat betsjutte dy tekens dan?

    ANNEMOON:  Dat binne geheime tekens. Der binne mar in pear minsken 
dy’t se echt lêze kinne, mar dy sizze der neat oer.

      MARIA :  In geheim ferbûn, spannend hear. Us mem 
komt út Afrika, dêr binne sokke dingen hiel 
gewoan.

    ANNEMOON: Kinsto it ek lêze?

      MARIA :  As dat sa is, dan sis ik it net. Wie dyn mem dan 
in hekse of sa? 

    ANNEMOON:  Hoe komt dêr no by? Us mem hie gaven en dy hat se oan 
my oerdroegen. Dêr hoechst gjin hekse foar te wêzen. Dat 
litte wy oan Grytta en har beppe oer. Want hast minsken 
dy’t krê� en goed en minsken dy’t se ferkeard brûke.
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Hanneke de Jong

OER

HANNEKE DE JONG

HANNEKE DE JONG is berne op 18 juny 1952 yn 
Aldetrine. Op har tredde ferhuze se nei St. Nyk, 
wêr’t har heit haad fan de legere skoalle waard. 
Hanneke de Jong waard sels ek ûnderwizeres. 
Se folge in stúdzje Frysk, helle earst de legere 
en dêrnei de twaddegraads akte. Letter krige se 
in baan as learares Frysk oan skoallemienskip 
Slauerho� , letter OSG Piter Jelles yn Ljouwert.
De Jong begûn har skriuwkarriêre mei it 
skriuwen fan Sint Pitermearkes en revues. 
Dêrnei folgen der in grut tal berneboeken, foar 
alle lee� iden. Guon fan har jongereinboeken 
binne ek yn it Nederlânsk ferskynd, yn eigen 
oersettings. 
De skriuwster is faak bekroand. Sa wûn se twa 
kear de Simke Kloostermanpriis: yn 2010 foar 
Salsafamke en yn 2016 foar Trettjin dagen om in 
spetterjend feest te organisearjen. Se wurket ek 
as Skoalskriuwer.
Hanneke de Jong wennet yn Frjentsjer, 
mar skriuwt meastentiids yn har sjalet yn 
Gaasterlân. Sûnt se beppe is, bringe de 
beppesizzers har soms op moaie ideeën.
Sjoch foar mear ynformaasje: 
www.hannekedejong.frl

Oare jongereinboeken fan Hanneke de Jong: 
De lêste brief, Koperative Utjowerij,1999
Sterke skouders, Koperative Utjowerij, 2004
Salsafamke, Friese Pers Boekerij, 2008
Trettjin dagen om in spetterjend feest te 
organisearjen, Friese Pers Boekerij, 2013
Wês net bang (mar wol foarsichtich), Afûk, 2017


