
Beste lezers! Nu alweer de tweede nieuwsbrief van Baljée en ik mag er weer 

een stukje voor schrijven. In oktober ben ik begonnen met mijn tweede jaar als 

leerjaarbegeleider bij Baljée. Vorig jaar begon ik met de eerste jaars het avontuur 

bij weekendschool Baljée, een hele uitdaging, maar wat pakte het goed uit. Op de 

vraag van Koos om ook dit jaar weer de verantwoordelijkheid voor een groep te 

nemen had ik snel een antwoord klaar. Heel graag zou ik met mijn leerlingen van 

vorig jaar meegaan om een nieuw jaar vol verrassende en vernieuwende workshops 

aan te gaan. 

In het tweede jaar gaan de kinderen meer de diepte in, op verschillende workshops 

van vorig jaar komt nu een vervolg. Zo zijn we ook opnieuw naar de Game Academy 

geweest, nu niet voor een rondleiding, maar om zelf aan de slag te gaan. De uitleg 

van vorig jaar over alle apparatuur die er aanwezig is mogen ze nu gaan toepassen. 

Onder begeleiding van studenten van de NHL-Hogeschool ontwerpen zij hun eigen 

film, met alle processen en fases die er bij horen, van het script, naar het story board 

en verder tot de montage en het einddoel de film. Het is fantastisch om te zien hoe 

deze kinderen zijn gegroeid en ze ook dit jaar weer een stapje verder te mogen 

helpen.

Mijn naam is Ana en ik ben Docent Fine Art&Design in Education. Ik geef 

al jaren lessen en workshops fotografie, film, animatie op het basis en 

voortgezet onderwijs. Op de weekendschool Baljée ben ik ‘gewoon’ Juf 

Ana, ik heb ‘t vorig jaar als vrijwilliger gewerkt en nu heb ik een eigen klas,  

groep 7, mijn Superkids 7.  

Elke keer als ze door de deur van de Manege naar binnen lopen, lachend, 

vrolijk , nieuwsgierig, enthousiast, huppelend door de hal … Juf, wat gaan 

we vandaag doen? ... maken ze mijn zondag af.

Mijn klas is gezegend door vele verjaardagen die juist rond die ene zondag 

vallen. Zingend en snoepend begint of eindigt onze zondag. Wij zijn heel 

erg dankbaar voor alle gastdocenten en bedrijven die bij ons langs komen 

of waar we zomaar achter de schermen mogen kijken. Op pad gaan vinden 

mijn Superkids 7 geweldig.  Maar vragen stellen, daar blinken ze in uit. 

Ik vind het belangrijk dat de kinderen weten dat er altijd iemand op ze zit 

te wachten en dat ze op een veilige en vertrouwde plek komen. Daar waar 

ze zichzelf kunnen zijn, alles mogen vragen en durven zeggen,  samen 

kunnen werken en van elkaar leren. Maar ook een plek waar ze een Baljée 

lied bedenken en zingen, journalist van de week mogen zijn, aan hun 

portfolio werken... Een plek waar zij en hun ontwikkeling, centraal staan.  

Gemotiveerd en geïnspireerd zijn om hun dromen te gaan volgen. 

Ze kunnen alles worden wat ze willen! 

Ik vind het een eer om mijn Superkids 7 hier in te mogen begeleiden en 

hoe geweldig is het om alleen maar SUPERKIDS in je klas te hebben?  

Ik ben geen ‘gewone’ juf maar een Super trotse juf! 
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DIT IS
ANA

Vorig jaar wilde ik al naar 

weekendschool omdat Koos Pot 

een goeie indruk op mij maakte. 

Ze vertelde wat we allemaal 

zouden doen en hoe leuk alles 

zou zijn, toen werd ik helaas niet 

uitgekozen. Maar dit jaar heb ik me 

nogmaals opgegeven en deze keer 

werd ik wel uitgekozen. 

We zijn naar Randstad, Rots & 

Water en naar de kok van CSG 

Zamenhof geweest. Ook zijn 

we in Heerenveen geweest om 

te klimmen. Ik vind het fijn dat 

weekendschool mij helpt om 

een beroep voor later te kiezen. 

Ik heb het erg naar mijn zin op 

weekendschool en het is erg 

gezellig.
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Hallo ik ben Ebikeme en ik ben 11 jaar oud. Ik zit op de weekendschool samen 

met mijn zus Ebi-ere uit klas B en zij is 12 jaar oud. We gaan 2 keer per maand 

naar de weekendschool en dan gaan we leuke dingen doen zoals bijvoorbeeld 

naar de politie gaan en naar het ziekenhuis. Sommige gasten komen hier bij 

ons en dat is ook leuk maar ik vind het leuker als we ergens naar toe gaan.

Ik vind het hier leuk maar soms heb ik een kinderfeestje en wil ik liever daar 

gaan, maar ik kom elke keer naar de weekendschool.

IK BEN 
EBIKEME

‘IK VIND HET LEUKER ALS WE 
ERGENS NAAR TOE GAAN‘

Hallo ik ben Saskia Kuipers. Ik ben 20 jaar, net 

klaar met de havo en zit nu in m’n eerste jaar 

van pedagogiek. Via school kreeg ik een aantal 

suggesties waar ik stage kon lopen. Hier heb 

ik natuurlijk degene die mij het leukst leek 

uitgekozen en dat was Weekendschool Baljée.

Wat mij zo aansprak aan Baljée is dat er elke keer 

een leuke activiteit wordt gedaan. Zo hebben we 

een keer geklommen in de klim hal in het Abe 

Lenstra Stadion, speculaasjes gebakken, bij de 

politie geweest en nog veel meer leuke dingen.

Ik zou Weekendschool Baljée ook zeker aanraden 

voor studenten die volgend jaar stage gaan lopen. 

Je leert hier kinderen te motiveren ook al hebben 

ze soms geen zin. Ook leer je hier om goed met 

de leeftijdsgroep om te gaan wat soms best lastig 

kan zijn. Al met al vind ik Baljée een leuke en 

leerzame plek.

Groetjes juf Saskia

DIT IS
SASKIA



Hallo, ik ben Johanna en ik ga jullie 

vertellen waarom ik weekendschool zo 

leuk vind. Nou toen ik voor het eerst 

was bij weekendschool vond ik het wel 

een klein beetje saai maar bij de tweede 

keer vond ik het wel leukker worden 

want ik leerde nieuwe kinderen en 

meesters en juffen.

Na een paar weken gingen we klimmen 

en dat was echt leuk. We kenden elkaar 

een stuk beter en dat was fijn. Daarna 

ging juf Jildou groepjes verdelen en dat 

was wel spannind maar het loopte wel 

goed af. Ik kwam bij een heer en die 

ging uitleggen wat de bedoeling was en 

dat was klimmen natuurlijk. Hij gaf een 

lange uitleg hoe we sommige knoopen 

moesten zetten. Ik vond de dubbele 

achtknoop moeilijk en daarom duurde 

het zo lang maar het moest wel zodat er 

geen ongelukken kwamen.

Ik ga nu vertellen wat ik niet leuk 

vond. Ik vond muziek maken niet echt 

leuk maar ik deed wel mee zodat die 

jonge heer die ons les gaf wel een 

goed gevoel had. Ik vond het ook best 

moeilijk maar voor de rest is alles leuk.

In deze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen bij 

Weekendschool Baljée. Ik besef me dat we lang niet alles kwijt kunnen, er is al weer 

zoveel gebeurd...

We zijn afgelopen schooljaar gestart met 52 leerlingen verdeeld over twee 

klassen. Klas A, Superkids7, zijn allemaal kinderen uit groep 7 van verschillende 

basisscholen in Leeuwarden. Klas B bestaat deels uit kinderen die in het eerste 

jaar van Weekendschool Baljée zijn gestart en deels uit leerlingen uit groep 8 die 

dit jaar zijn ingestroomd. De belangstelling was erg groot. We kregen maar liefst 

69 aanmeldingen… Helaas hebben we bijna de helft van de aangemelde kinderen 

moeten teleurstellen. Hieruit blijkt maar weer dat onze Weekendschool Baljée 

voorziet in een behoefte. Een behoefte van kinderen om te werken aan de eigen 

toekomst, om meer te leren, om je horizon te verbreden en om samen te werken 

aan mooie projecten. Het is geweldig om te zien hoeveel energie er omgaat tijdens 

de weekendschoolzondagen. En dat is natuurlijk voor een groot deel te danken aan 

onze enthousiaste gastdocenten die –op hun vrije zondag- onze leerlingen van alles 

willen leren en laten ervaren over hun beroep. Ik ben hun dan ook enorm dankbaar 

dat zij zo’n mooi programma hebben voorbereid om onze leerlingen wegwijs te 

maken in hun vakgebied.

Zo zijn de Superkids 7 van alles te weten gekomen over 3D-techniek, over fotografie, 

over filosofie, ze zijn bij de politie geweest en hebben een rechtszaak nagespeeld met 

een rechter, een advocaat en een officier van Justitie. Ze zijn bij de Game Academy 

geweest, weten via de ING Bank alles over geld en er staat nog veel moois op het 

programma: naar de dierenarts, naar de Makro, theatermaken en Scools on Wheels.

Klas B is o.a. bij de Leeuwarder Courant geweest om een eigen voorpagina te maken, 

heeft in De Harmonie geholpen bij het Peuterfestival, is bij Randstad geweest en 

krijgt nog les van een advocaat, een orthodontist en een schilder. Daarnaast zijn ze 

vier weekendschoolzondagen bezig geweest met een korte film o.l.v. studenten van 

Communication & MultiMedia Design van de NHL. De filmpjes staan ook op onze 

website, evenals foto’s van alle gastlessen van beide klassen. Neem ook eens een 

kijkje op onze facebookpagina, dan snapt u direct wat ik bedoel met ‘de energie spat 

eraf’. 

Tot slot wil ik nog graag vermelden dat het bestuur van Stichting Weekendschool 

Baljée eind 2014 is uitgebreid met twee leden, nl. Mark Jonker Roelants en Dietske 

Bouma. Op onze website stellen zij zich aan u voor. 

Ik wens u veel leesplezier!

Koos Pot

Coördinator Weekendschool Baljée

‘ALS JE IETS HEEL ERG LEUK VINDT, 
GAAT LEREN BIJNA VANZELF!‘

‘DE BELANGSTELLING WAS 
ERG GROOT.‘

‘WE KENDEN ELKAAR EEN 
STUK BETER EN DAT WAS FIJN.‘

IK BEN 
JOHANNA

DIT IS
SOPHIA

DIT IS
KOOS
POT

Hallo, ik ben Klaas Bosma. Ik ben 1e jaars student 

Maatschappelijk werk en Dienstverlening aan de NHL 

te Leeuwarden en ik loop stage bij de weekendschool. 

Een betere stage had ik mij niet kunnen inbeelden want 

ik vind het fantastisch dat dit initiatief er is.  Ik heb een 

brede interesse en ben leergierig, daarom is het voor mij 

lastig geweest een beroepskeuze te maken en ik heb dan 

ook verschillende opleidingen gedaan voordat ik op dit 

punt ben gekomen. Ik vind het fantastisch dat ik met de 

leerlingen mag proeven van verschillende beroepen en 

onderwerpen, en op deze manier samen te leren. Voor 

mij is de mogelijkheid tot zelfontwikkeling belangrijk en 

ben dan ook trots dat ik hier aan kan bijdragen voor onze 

leerlingen.

KLAAS BOSMA:
‘IK HEB EEN BREDE 
INTERESSE EN BEN 

LEERGIERIG‘

12 april 2015
Superkids 7
Scools on wheels. Hoe is het om te leven in 
een rolstoel? Welke beperkingen heb je en 
hoe kun je je goed redden bij de dagelijkse 
dingen? 

Klas B 
Gezichtsanalyse met Bart van Roosendaal.
Wat kunnen we leren van non-verbale 
communicatie en hoe kun je een gezicht 
lezen?

26 april 2015
Alle klassen
Nederland viert dit jaar 70 jaar Bevrijding. 
Ook in Friesland en in Leeuwarden wordt hier 
uitgebreid bij stilgestaan. Wat betekent vrijheid 
voor ons en wie herdenken we? Bezoek 
aan het Verzetsmuseum en plaatsnemen in 
een aantal legervoertuigen uit de Tweede 
Wereldoorlog.

17 mei 2015
Superkids 7
We gaan een kijkje nemen bij groothandel 
MAKRO. Wat gebeurt daar allemaal, hoe 
wordt een groothandel bevoorraad en wie 
mag er kopen?

Klas B
Heel veel kinderen hebben tegenwoordig een 
beugel. Hoe wordt dit gemaakt en hoe zorgt 
een beugel ervoor dat onze tanden recht 
komen te staan? Orthodontist Daniel van der 
Meulen legt uit.

31 mei 2015
Superkids 7
We gaan naar de Sterkliniek 
Dierenartsenpraktijk in Leeuwarden. 
Dierenarts Jacob Deinum en zijn collega’s 
laten ons zien wat hun werk inhoudt.

Klas B
Het werk van een advocaat. 
Niet alle advocaten werken aan strafrecht. Is 
het werk dan wel spannend? Advocaat Jannie 
Veenstra van De Boer & Egberts Advocaten 
gaat met de leerlingen een zaak bespreken en 
uitzoeken.

7 juni 2015
Superkids 7
Corestability met Sportmasseur Luuk Feitsma. 
Een sportieve les waarbij we vooral naar de 
goede houding van je lichaam kijken. En wat 
doet een sportmasseur eigenlijk?

Klas B 
Schilderscool. We gaan de mooie technieken 
van het schilderen en spuiten leren. Wie 
maakt de mooiste deur en wie schildert het 
kozijn netjes en glimmend?

29 juni 2014
Diploma uitreiking!

Ik ben Phi-vy en ik zit op de weekendschool omdat je hier leert van andermans 

beroepen.We leren hier heel veel en ook gaan we op pad naar de politie, game 

academy, of de gastdocent komt naar ons toe. Ik vind de weekendschool heel 

erg leuk omdat je er veel van leert en we werken in groepjes want dan leer je 

van elkaar. Omdat ik op de zomerschool zat, juf Koos vertelde over de week-

endschool en het leek me interessant. Kom eens een keer kijkje nemen!

‘KOM EENS EEN KEER KIJKJE NEMEN!‘
IK BEN
PHI-VY

Zondag 4 januari, heb ik filosofieles mogen geven aan 

groep zeven van de Weekendschool Baljée Leeuwarden. 

Zelden heb ik mijn middag beter besteed dan deze zondag. 

Aan de hand van Aristoteles en Schopenhauer hebben we 

samen besproken wat ons blij maakt en waar we gelukkig 

van worden. De leerlingen hebben daarna zelf hun ideeen 

hierover uitgewerkt. Wat een enthousiasme!  De volgende 

stap was een onderzoekje naar het idee van Bentham dat 

we altijd keuzes moeten maken die voor zoveel mogelijk 

mensen het beste uitpakt. Haarscherp wisten de leerlingen 

meteen uit te leggen dat kiezen héél erg moeilijk is. 

Immers: wie red je uit een brandend huis? De oude vrouw 

of de baby? De boef die misschien nog een goed mens 

wordt of de ander die nu al goed lijkt? En moeten we 

niet kiezen voor wat financieel het meest wenselijk is? De 

middag is afgesloten met een onderzoek naar de vraag: 

Gaan we lachen omdat we blij zijn of worden we blij omdat 

we lachen? Hiervoor hebben we de potloodglimlachproef 

gedaan! 

Het was, kortom, een geweldige middag!

Geert van Everdink

GEERT VAN EVERDINK: ‘ZELDEN HEB IK MIJN 
MIDDAG BETER BESTEED DAN DEZE ZONDAG!’

Hallo, mijn naam is Sophia Langenkamp. Ik ben 41 jaar en woon in Leeuwarden. Drie 

dagen in de week werk ik bij Incassade. Sinds september 2014 volg ik met veel plezier de 

opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de NHL. In het eerste jaar doen 

alle studenten al meteen praktijkervaring op door stage te lopen. Ik heb gekozen voor 

een stage bij de Weekendschool. 

Het is steeds weer een feest om met de kinderen aan de slag te gaan op zondagmiddag. 

Ze verrassen me, maken me aan het lachen en zetten me soms ook aan het denken. 

Het diverse aanbod van de lessen op de Weekendschool spreekt mij aan: actief, creatief, 

maar ook reflectief en gericht op samenwerking. 

Ik vind het heel erg belangrijk dat alle kinderen zelfvertrouwen hebben, hun talenten 

ontdekken en deze leren te benutten, en dat ze leren wat er allemaal mogelijk is in de 

wereld. Zelf had ik als kind geen idee. Als er toen een Weekendschool was geweest, was 

ik er misschien niet pas op mijn veertigste achter gekomen welke studie het beste bij mij 

past!

VIKASH
‘IK VIND WEEKENDSCHOOL BALJÉE LEUK OMDAT 
WE NAAR LEUKE BANEN GAAN. ER ZIJN OOK 
AARDIGE LERAREN EN KINDEREN.DAAROM 
VIND IK WEEKENDSCHOOL BALJÉE LEUK.‘
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VOORJAAR 
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