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Ik ben Delnaz - en ik zit op 
de Weekendschool Baljée 

in Leeuwarden in klas A -26 
BaljéeSmurfen.

Ik zit op de weekendschool 
omdat het super leuk is! Je 

doet daar super leuke dingen 
en het gaat alleen om … jou!

Jij gaat kijken wat voor 
beroep het leukste is en als 

je dat leuk vindt … kan je 
dat doen en zoniet je kan nog 

steeds komen!

Mijn naam is Joyful en ik doe mijn 

maatschappelijke stage bij de Weekendschool 

Baljée. Ik heb voor deze stageplek gekozen 

omdat ik als 1 van de 1e leerlingen, 4 jaar terug, 

ook op de Weekendschool zat.

Daardoor wou ik ook op een andere manier 

met de Weekendschool verbonden zijn. Ik vind 

het een leerzame en toch ook een leuke stage 

want je leert hier veel over bijvoorbeeld hoe je 

met kinderen moet omgaan. Ik zou zeker de 

Weekendschool Baljée aan andere leerlingen 

aanraden!

Al twee jaar ben ik gastdocent bij Weekendschool Baljée en iedere 

keer neem ik een half varken mee om de leerlingen van alles uit 

te leggen over het slagersvak. Onder het snijden vertel ik van welke 

onderdelen van het varken de schnitzels, de varkenshaas, de spareribs en 

de karbonades komen. Een ander onderdeel van de les is dat ik ze zelf hamburgers 

laat maken die ze mee naar huis mogen nemen. Ik vind het heel leuk om te doen, de 

kinderen zijn erg nieuwsgierig en stellen veel vragen. Het is mooi om op deze manier 

een bijdrage te leveren aan de toekomst van de leerlingen. Met een paar uurtjes per jaar 

geef je de kinderen een kijkje achter de schermen van je eigen vak.

Slager Michel Laning 
 Bakker Uw Slager Leeuwarden 

Ontdek 
Weekendschool Baljée

Postadres:
Noordersingel 78
8917 BB  Leeuwarden
06 12161610
info@weekendschoolbaljee.nl

Zondaglocatie Weekendschool:
De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden

5 februari, Franka Rolvink 

Couzy:  

Hoe ga je om met geld? 

Eerste deel van de zondag.  
We hebben vandaag les gehad van de mentoren 

van School’s Cool. Er zijn mentoren die je helpen 

met huiswerk, concentratie en andere dingen. 

Ze hadden ook een jongen meegenomen die al 

op de middelbare school zit en aan hem kon je 

vragen stellen

Tweede deel van de zondag. 
We kregen nu informatie over geld besparen 

en Franka leerde ons hoe we met geld moeten 

omgaan. Zij vertelde ons dat er eerst geen 

genoeg geld was. Zij vond dat er iets aan 

gedaan moest worden. Ze heeft ook een boek 

geschreven “De geldfabriek”.

We hebben ook een woorden web gemaakt 

over “ geld”.  Met o.a. deze woorden: Munten 

– Belasting – Hypotheek – Briefjes – Nep geld – 

Dagobert Duck – Geluk. We praten ook over dat 

je van geld gelukkig of ongelukkig wordt. Daarna 

las ze ook voor uit haar boek. Het eerste gedeelte 

ging over Casper die een vriendin had die rijk was. 

Daarna vroeg ze wie er wel eens geld geleend 

had en dat waren er best wel veel. Maar dat moet 

je niet doen, want het kan nog wel eens zo zijn 

dat je het terug moet betalen met rente. Ze heeft 

ook nog filmpjes laten zien.  En na de pauze 

gingen we zelf een artikel maken over geld.  

Iedereen heeft heel erg zijn best gedaan en 

iedereen vond het heel leuk. 

Groepje 1 had het over:  Meester eist geld. 

Groepje 2 had het over:   Weinig geld in  

arme landen. 

Groepje 3 had het over:  Teveel winkels,  

te weinig geld. 

Groepje 4 had het over:  Reclames moeten 

eerlijker zijn. 

Groepje 5 had het over: Eerst kijken, dan kopen.

Dit was het dan, hopelijk vonden jullie het leuk.

Ik ben 20 jaar en doe de Weekendschool nu voor de 2de keer 

dit seizoen als vrijwilliger. Met leuke collega’s en enthousiaste 

kinderen kijk ik elke week weer uit naar de zondag gevuld met 

Weekendschool. Elke ochtend kom ik uit Heerenveen, waar ik 

woon, en ga ik vol enthousiasme weer naar de Weekendschool. 

Eerst haal ik de kinderen op bij hun school en breng ze dan naar 

de Weekendschool waar elke zondag weer een andere maar 

leuke activiteit staat te wachten.

De Weekendschool is voor mij een leuk begin van de week en 

een gezellige afsluiting van het weekend!  

Vriendelijke groetjes,  

Rimmer Visser

Aangenaam  
kennis te  
maken! 

Mijn naam 
is Rimmer 
Visser.

Mijn naam is Janneke de Jong, ik ben zeventien jaar oud en ik zit in het 

eindexamenjaar van het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé, een vwo-school 

in Leeuwarden. Daarnaast heb ik een bijbaantje, speel ik piano en ben ik 

vrijwilliger bij Weekendschool Baljée  in Leeuwarden. Afgelopen zomer was ik 

vrijwilliger bij Zomerschool 058 en dat vond ik zo leuk dat ik ook wilde helpen 

bij de Weekendschool. Het is elke keer weer fantastisch om met de kinderen en 

de andere begeleiders deel te nemen aan de activiteit die Koos  geregeld heeft, 

zoals het schrijven van een recensie met Cilla Geurtsen, recensent bij de LC, of een 

circusworkshop van een échte circusdirecteur. 

Ik ben Janneke

Selma - Ik vind weekendschool  Baljée heeeeel leuk omdat je naar leuke plekken gaat en daar leer je een hele boel. Ik vond de politie en aqua zoo het leukst!

Hallo 
allemaal,

Journalist van de week

Jaimey Lijzenga



Mijn leerlingen noemen me juf Ana en ik wil u graag iets vertellen 

over mijn werk als leerjaarleider en mijn leerlingen op de 

Weekendschool Baljée. Ik ben docent Art&Design in Education 

en werk al mijn hele leven met kinderen en jongeren. Ik ben vanaf 

het begin een onderdeel van de Weekendschool en dat is al 4 jaar 

terug.

Echter, bij de weekendschool ben ik begonnen als vrijwilliger. Ik 

had een eigen fietsgroepje en vanuit de Plataanschool fietsten 

we naar de weekendschool.  Ik begeleidde de kinderen met de 

activiteiten en juichte als een cheerleader want dat verdient elk 

kind. Ik zag kinderen nieuwe vriendjes maken, angsten overwinnen,  

een heel nieuwe wereld ontdekken,  talenten benutten en er voor 

gaan! Fantastisch! Dit is waar ik mijn hele leven een onderdeel van 

wil zijn. Een jaar later had ik een eigen klas, ik was de juf van mijn 

eigen “Superkids”.  Zij hebben de naam bedacht en  2 jaar lang met 

ere gedragen. 

Nu zijn mijn Superkids  al eerstejaars in het Voortgezet Onderwijs 

en zij hebben een ander programma dan de reguliere eerste- 

en tweedejaars. Ik begeleid ze  6 keer per jaar bij verschillende, 

bijzondere en interessante beroepen. Wij noemen ze Meerjarige 

Baljëérs! 

Met kinderen werken is wat mij betreft het meest dankbare 

werk wat er bestaat. Elk kind is anders en dat wil ik vieren. Op de 

weekendschool  

werken we samen en 

helpen en steunen we elkaar.  

Mijn leerlingen komen van 

bijna 15 verschillende scholen in 

Leeuwarden en  zitten samen in 1 klas. 

Dat vind ik heel bijzonder.  Dit jaar heb ik de 

“26 BaljéeSmurfen” en dat is één brok enthousiasme. 

Ik bespreek graag het programma met de gastdocenten en 

begeleid mijn stagiaires met plezier. Ik houd de facebookpagina en 

de website van de Weekendschool Baljée bij. Maar het belangrijkste 

vind ik dat ik er ben, voor elke leerling! 

Op naar een waanzinnig, eigenwijs en te gek 2017! 

Ana Paunovik Visser 

Met veel plezier mag ik me voorstellen als ambassadeur van Weekendschool Baljée. Van kinds af aan ben ik 

gefascineerd door het circus en heb mezelf als doel gesteld van mijn kinderdroom mijn werk te maken. Vanaf 

mijn 16e ben ik werkzaam geweest bij verschillende circus- en showproducties. Aanvankelijk als tentbouwer en 

manusje van alles maar daarna ook als artiest. Vanaf 2007 ben ik zelfstandig actief als circus- en showproducent 

en vanaf 2010 ben ik eigenaar van mijn eigen Circus Salto! Met veel plezier verzorg ik met een wisselende groep 

artiesten en medewerkers voorstellingen in een prachtige circustent. We zijn onder andere producent van het in 

Friesland zeer populaire kerstcircus Sander & Friends.

Door mijn wilskracht en geloven in jezelf heb ik koers gehouden en een weg gevonden in deze onzekere branche. 

Ondanks sommige berichten in de media voel ik dat het circus springlevend is. Mijn passie voor circus deel ik door 

de organisatie van circusprojecten waar kinderen binnen een dag opgeleid worden tot circusartiest en afsluitend 

een optreden mogen verzorgen in een prachtige circustent. Het ‘kunstje’ is ondergeschikt aan het plezier en 

de ervaring die kinderen bij deze projecten. Daarnaast beseffen de kinderen dat je door samen te werken en 

vertrouwen in elkaar tot grote hoogte kan komen! Door deze ervaring ben ik ervan overtuigd dat kinderen ook 

andere uitdagingen aan durven te gaan voor nu maar ook voor de rest van hun zoektocht naar zichzelf en wat ze 

willen.

Weekendschool Baljée heeft met haar activiteiten datzelfde doel namelijk het perspectief van kinderen te vergroten! 

We willen allemaal hetzelfde voor de leerlingen: je kunt meer dan je denkt!

Weekendschool is een school waar je op zondag allemaal leuke 

dingen doet zoals bijvoorbeeld naar een fabriek gaan en daar 

dingen maken. Je hoeft niet uit de boeken te leren. Je gaat er op 

de fiets naartoe en als het te ver is, ga je met de bus.  Je leert heel 

veel van deze uitjes. Zoals bijvoorbeeld bij de politie leer je hoe ze 

mensen vinden en wat er gevaarlijk is aan drugs. Je leert veel over 

jezelf en je leert andere mensen kennen. Ik vind de Weekendschool 

heel leuk omdat ik het leuk vind om de vele beroepen te ontdekken. Mijn 

klas is leuk want de kinderen zijn aardig en de juffen en meester zijn ook lief. 

Mijn klas heet BaljeeSquad en wij zijn met 27 kinderen, 10 jongens en 17 meisjes. We 

zitten in het oude Fries Museum en de kamers hier zijn heel mooi. Weekendschool is de 

leukste school! - Door Jaimy

Met de Weekendschool zijn we naar Rots en Water geweest. Ook 

zijn we bij een kunstenaar geweest en daar hebben we geverfd. 

We hebben met een 3D printer gewerkt en een poppetje 

gemaakt. En dit zijn maar paar activiteiten die we hebben gedaan. Ik vind het niet altijd leuk om 

heen te fietsen maar als ik er ben dan vind ik het heel leuk want hier op de Weekendschool 

doen we leuke activiteiten. De Weekendschool helpt je om te ontdekken wat je wilt en kan 

worden. - Door Alyssa

Onze nieuwste ambassadeur is ...

Sander Balk

JAIMY
 EN 

ALYSSA 
OVER 

BALJÉE

Damian is 3e jaars 
Baljée leerling. 

We kennen Damian als een betrokken, behulpzaam en 

vrolijke jongen. Afgelopen zomer heeft de Mensjesrechten 

organisatie een documentaire over zijn leven gemaakt. 

DROMEN OVER MIJN VADER was op 12 Februari op NPO3 

te zien. De documentaire is een prachtige film die we 

iedereen aanraden. Op youtube te vinden met zoektermen 

‘dromenovermijnvader’ en ‘mensjesrechten 2016/2017’.

Dit zijn onze gastdocenten in het schooljaar 2016/2017: 
Menno Tuik van Buro Weerbaarheid | FryskLab | stadsgidsen van HCL | Rene Veldwiesch BHV en Brandbeveiliging | beeldend kunstenaar Rudi Stuve | Aqua Zoo 

| Fotograaf Paul Dolk | Stadsschouwburg de Harmonie | Recensent Cilla Geurtsen | Sander Balk van Circus Salto | Michel Laning van Bakker Uw Slager | Politie 

Fryslan | Stichting Leergeld | Franka Rolvink Couzy | Scool’s Cool | Tennisschool Friesland | Het Leeuwarder Kollektief | Rechter Mr. L.G. Wijma | Officier van Justitie 

Mevrouw Mr T.H. Pitstra | Advocaat Mr. D. Uygul | Vorm2 Reclamemakers | Pol Infrastructuur | Gemeenteraad Leeuwarden | Leeuwarder Courant | Technobiel | 

Makro Leeuwarden | Classic Xpress & Prinses Christina Concours | BASF Heerenveen | Feitsma & Van Hall Aldeboarn | Stichting Cambuur Verbindt | Ben Vloon van 

Crowd+Co | Architect Nynke Rixt Jukema | Stefan Woudstra van Slagwijs

Weekendschool Baljée bestaat al 4 jaar en we mogen trots zijn op onze 3e en 

4e jaars leerlingen. Dat zijn leerlingen die al regulier twee jaar ons programma 

hebben gevolgd en daarna zijn doorgestroomd naar ons vervolgprogramma. 

Deze leerlingen zitten nu in de 1e, 2e of 3e klas van de middelbare school. De 3e 

en 4e jaars Baljéërs komen 6 keer per schooljaar bij elkaar en verder kunnen ze 

intekenen op een aantal activiteiten van de 1e en 2e jaars, waar ze dan direct ook als 

klassenassistent aan het werk gaan. Benieuwd naar wat zij allemaal doen? Volg onze 

facebook pagina en website om er achter te komen.

Afgelopen september was onze Weekendschool Baljée 

het goede doel bij Midnightwalk Leeuwarden. Iedere 

twee jaar organiseert de Leeuwarder Lionsclub De 

Stadthouder een unieke avond/nachtwandeling langs 

en door bijzondere plekken, gebouwen en bedrijven in 

Leeuwarden. Een 10 kilometer lang theatraal en muzikaal 

spektakel waar dit keer ruim 4000 wandelaars aan 

meededen. We danken de organisatie en alle deelnemers 

voor het enorme bedrag van € 40.000,- Met dit bedrag 

kunnen de komende jaren nog meer kinderen gebruik 

maken van Weekendschool Baljée.

Mijn leerlingen 
noemen me 

Juf Ana

Beste lezer, net als ieder jaar vertel ik u graag vol trots over de ontwikkelingen bij Weekendschool 
Baljée. We zitten inmiddels al in ons vierde schooljaar! En we maken nog iedere keer mooie 
weekendschoolzondagmiddagen mee. Een aantal van onze gastdocenten is al vanaf de start 
betrokken bij het programma en dat vind ik echt fantastisch. Het is geweldig dat er zoveel 
professionals zijn in Leeuwarden en omgeving die mee willen werken aan de toekomst van 
onze leerlingen. Door het vertrek van wethouder Thea Koster uit het college van B&W 
in Leeuwarden moesten we op zoek naar een nieuwe ambassadeur voor Baljée. En die 
hebben we gevonden: Circusdirecteur Sander Balk die als geen ander kan vertellen hoe 
het is om je hart te volgen. In deze nieuwsbrief en ook op onze website stelt hij zich aan 
u voor.

Sinds vorig schooljaar hebben we een complete weekendschool, dat wil zeggen, 
drie leerjaren. Oorspronkelijk was het plan om de leerlingen maximaal drie jaar 
weekendschoolonderwijs te bieden maar een aantal kinderen wilde ook graag na 
die drie jaar blijven. Zij maken deel uit van de Meerjarige Baljée-ers en hebben 
zes keer per jaar een eigen programma. Daarnaast kunnen ze intekenen op 
een aantal workshops van de 1e en 2e jaarsgroepen, waarbij ze dan ook direct 
klassenassistent zijn. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Ik wil graag nog twee zaken speciaal benoemen. Weekendschool Baljée was 
vorig jaar het goede doel van de Midnightwalk Leeuwarden. Dit heeft ons 
€ 40.000,- opgeleverd en dat is een geweldige ondersteuning voor ons werk. 
Op deze manier kunnen de komende jaren veel meer kinderen gebruik maken 
van Baljée. Verder heeft onze gastdocente Jannie Koot-Veenstra samen met haar 
Ladies Circle € 333,67 opgehaald met een speciale actie. Ook hier zijn we superblij mee. Het is 
heel bijzonder dat zoveel mensen en organisaties aandacht, tijd en geld willen besteden aan onze 
leerlingen. Heel hartelijk dank! Ik hoop dat u veel leesplezier beleeft van deze nieuwsbrief. Het is een 
beknopt overzicht van een schooljaar. Op facebook en onze website wordt u wekelijks op de hoogte 
gehouden.

Column
Koos Pot 

4!



Mijn leerlingen noemen me juf Ana en ik wil u graag iets vertellen 

over mijn werk als leerjaarleider en mijn leerlingen op de 
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had een eigen fietsgroepje en vanuit de Plataanschool fietsten 
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onze leerlingen. Door het vertrek van wethouder Thea Koster uit het college van B&W 
in Leeuwarden moesten we op zoek naar een nieuwe ambassadeur voor Baljée. En die 
hebben we gevonden: Circusdirecteur Sander Balk die als geen ander kan vertellen hoe 
het is om je hart te volgen. In deze nieuwsbrief en ook op onze website stelt hij zich aan 
u voor.

Sinds vorig schooljaar hebben we een complete weekendschool, dat wil zeggen, 
drie leerjaren. Oorspronkelijk was het plan om de leerlingen maximaal drie jaar 
weekendschoolonderwijs te bieden maar een aantal kinderen wilde ook graag na 
die drie jaar blijven. Zij maken deel uit van de Meerjarige Baljée-ers en hebben 
zes keer per jaar een eigen programma. Daarnaast kunnen ze intekenen op 
een aantal workshops van de 1e en 2e jaarsgroepen, waarbij ze dan ook direct 
klassenassistent zijn. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Ik wil graag nog twee zaken speciaal benoemen. Weekendschool Baljée was 
vorig jaar het goede doel van de Midnightwalk Leeuwarden. Dit heeft ons 
€ 40.000,- opgeleverd en dat is een geweldige ondersteuning voor ons werk. 
Op deze manier kunnen de komende jaren veel meer kinderen gebruik maken 
van Baljée. Verder heeft onze gastdocente Jannie Koot-Veenstra samen met haar 
Ladies Circle € 333,67 opgehaald met een speciale actie. Ook hier zijn we superblij mee. Het is 
heel bijzonder dat zoveel mensen en organisaties aandacht, tijd en geld willen besteden aan onze 
leerlingen. Heel hartelijk dank! Ik hoop dat u veel leesplezier beleeft van deze nieuwsbrief. Het is een 
beknopt overzicht van een schooljaar. Op facebook en onze website wordt u wekelijks op de hoogte 
gehouden.
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Mijn leerlingen noemen me juf Ana en ik wil u graag iets vertellen 

over mijn werk als leerjaarleider en mijn leerlingen op de 

Weekendschool Baljée. Ik ben docent Art&Design in Education 

en werk al mijn hele leven met kinderen en jongeren. Ik ben vanaf 

het begin een onderdeel van de Weekendschool en dat is al 4 jaar 

terug.

Echter, bij de weekendschool ben ik begonnen als vrijwilliger. Ik 

had een eigen fietsgroepje en vanuit de Plataanschool fietsten 

we naar de weekendschool.  Ik begeleidde de kinderen met de 

activiteiten en juichte als een cheerleader want dat verdient elk 

kind. Ik zag kinderen nieuwe vriendjes maken, angsten overwinnen,  

een heel nieuwe wereld ontdekken,  talenten benutten en er voor 

gaan! Fantastisch! Dit is waar ik mijn hele leven een onderdeel van 

wil zijn. Een jaar later had ik een eigen klas, ik was de juf van mijn 

eigen “Superkids”.  Zij hebben de naam bedacht en  2 jaar lang met 

ere gedragen. 

Nu zijn mijn Superkids  al eerstejaars in het Voortgezet Onderwijs 

en zij hebben een ander programma dan de reguliere eerste- 

en tweedejaars. Ik begeleid ze  6 keer per jaar bij verschillende, 

bijzondere en interessante beroepen. Wij noemen ze Meerjarige 

Baljëérs! 

Met kinderen werken is wat mij betreft het meest dankbare 

werk wat er bestaat. Elk kind is anders en dat wil ik vieren. Op de 

weekendschool  

werken we samen en 

helpen en steunen we elkaar.  

Mijn leerlingen komen van 

bijna 15 verschillende scholen in 

Leeuwarden en  zitten samen in 1 klas. 

Dat vind ik heel bijzonder.  Dit jaar heb ik de 

“26 BaljéeSmurfen” en dat is één brok enthousiasme. 

Ik bespreek graag het programma met de gastdocenten en 

begeleid mijn stagiaires met plezier. Ik houd de facebookpagina en 

de website van de Weekendschool Baljée bij. Maar het belangrijkste 

vind ik dat ik er ben, voor elke leerling! 

Op naar een waanzinnig, eigenwijs en te gek 2017! 

Ana Paunovik Visser 

Met veel plezier mag ik me voorstellen als ambassadeur van Weekendschool Baljée. Van kinds af aan ben ik 

gefascineerd door het circus en heb mezelf als doel gesteld van mijn kinderdroom mijn werk te maken. Vanaf 

mijn 16e ben ik werkzaam geweest bij verschillende circus- en showproducties. Aanvankelijk als tentbouwer en 

manusje van alles maar daarna ook als artiest. Vanaf 2007 ben ik zelfstandig actief als circus- en showproducent 

en vanaf 2010 ben ik eigenaar van mijn eigen Circus Salto! Met veel plezier verzorg ik met een wisselende groep 

artiesten en medewerkers voorstellingen in een prachtige circustent. We zijn onder andere producent van het in 

Friesland zeer populaire kerstcircus Sander & Friends.

Door mijn wilskracht en geloven in jezelf heb ik koers gehouden en een weg gevonden in deze onzekere branche. 

Ondanks sommige berichten in de media voel ik dat het circus springlevend is. Mijn passie voor circus deel ik door 

de organisatie van circusprojecten waar kinderen binnen een dag opgeleid worden tot circusartiest en afsluitend 

een optreden mogen verzorgen in een prachtige circustent. Het ‘kunstje’ is ondergeschikt aan het plezier en 

de ervaring die kinderen bij deze projecten. Daarnaast beseffen de kinderen dat je door samen te werken en 

vertrouwen in elkaar tot grote hoogte kan komen! Door deze ervaring ben ik ervan overtuigd dat kinderen ook 

andere uitdagingen aan durven te gaan voor nu maar ook voor de rest van hun zoektocht naar zichzelf en wat ze 

willen.

Weekendschool Baljée heeft met haar activiteiten datzelfde doel namelijk het perspectief van kinderen te vergroten! 

We willen allemaal hetzelfde voor de leerlingen: je kunt meer dan je denkt!

Weekendschool is een school waar je op zondag allemaal leuke 

dingen doet zoals bijvoorbeeld naar een fabriek gaan en daar 

dingen maken. Je hoeft niet uit de boeken te leren. Je gaat er op 

de fiets naartoe en als het te ver is, ga je met de bus.  Je leert heel 

veel van deze uitjes. Zoals bijvoorbeeld bij de politie leer je hoe ze 

mensen vinden en wat er gevaarlijk is aan drugs. Je leert veel over 

jezelf en je leert andere mensen kennen. Ik vind de Weekendschool 

heel leuk omdat ik het leuk vind om de vele beroepen te ontdekken. Mijn 

klas is leuk want de kinderen zijn aardig en de juffen en meester zijn ook lief. 

Mijn klas heet BaljeeSquad en wij zijn met 27 kinderen, 10 jongens en 17 meisjes. We 

zitten in het oude Fries Museum en de kamers hier zijn heel mooi. Weekendschool is de 

leukste school! - Door Jaimy

Met de Weekendschool zijn we naar Rots en Water geweest. Ook 

zijn we bij een kunstenaar geweest en daar hebben we geverfd. 

We hebben met een 3D printer gewerkt en een poppetje 

gemaakt. En dit zijn maar paar activiteiten die we hebben gedaan. Ik vind het niet altijd leuk om 

heen te fietsen maar als ik er ben dan vind ik het heel leuk want hier op de Weekendschool 

doen we leuke activiteiten. De Weekendschool helpt je om te ontdekken wat je wilt en kan 

worden. - Door Alyssa

Onze nieuwste ambassadeur is ...

Sander Balk

JAIMY
 EN 

ALYSSA 
OVER 

BALJÉE

Damian is 3e jaars 
Baljée leerling. 

We kennen Damian als een betrokken, behulpzaam en 

vrolijke jongen. Afgelopen zomer heeft de Mensjesrechten 

organisatie een documentaire over zijn leven gemaakt. 

DROMEN OVER MIJN VADER was op 12 Februari op NPO3 

te zien. De documentaire is een prachtige film die we 

iedereen aanraden. Op youtube te vinden met zoektermen 

‘dromenovermijnvader’ en ‘mensjesrechten 2016/2017’.

Dit zijn onze gastdocenten in het schooljaar 2016/2017: 
Menno Tuik van Buro Weerbaarheid | FryskLab | stadsgidsen van HCL | Rene Veldwiesch BHV en Brandbeveiliging | beeldend kunstenaar Rudi Stuve | Aqua Zoo 

| Fotograaf Paul Dolk | Stadsschouwburg de Harmonie | Recensent Cilla Geurtsen | Sander Balk van Circus Salto | Michel Laning van Bakker Uw Slager | Politie 

Fryslan | Stichting Leergeld | Franka Rolvink Couzy | Scool’s Cool | Tennisschool Friesland | Het Leeuwarder Kollektief | Rechter Mr. L.G. Wijma | Officier van Justitie 

Mevrouw Mr T.H. Pitstra | Advocaat Mr. D. Uygul | Vorm2 Reclamemakers | Pol Infrastructuur | Gemeenteraad Leeuwarden | Leeuwarder Courant | Technobiel | 

Makro Leeuwarden | Classic Xpress & Prinses Christina Concours | BASF Heerenveen | Feitsma & Van Hall Aldeboarn | Stichting Cambuur Verbindt | Ben Vloon van 

Crowd+Co | Architect Nynke Rixt Jukema | Stefan Woudstra van Slagwijs

Weekendschool Baljée bestaat al 4 jaar en we mogen trots zijn op onze 3e en 

4e jaars leerlingen. Dat zijn leerlingen die al regulier twee jaar ons programma 

hebben gevolgd en daarna zijn doorgestroomd naar ons vervolgprogramma. 

Deze leerlingen zitten nu in de 1e, 2e of 3e klas van de middelbare school. De 3e 

en 4e jaars Baljéërs komen 6 keer per schooljaar bij elkaar en verder kunnen ze 

intekenen op een aantal activiteiten van de 1e en 2e jaars, waar ze dan direct ook als 

klassenassistent aan het werk gaan. Benieuwd naar wat zij allemaal doen? Volg onze 

facebook pagina en website om er achter te komen.

Afgelopen september was onze Weekendschool Baljée 

het goede doel bij Midnightwalk Leeuwarden. Iedere 

twee jaar organiseert de Leeuwarder Lionsclub De 

Stadthouder een unieke avond/nachtwandeling langs 

en door bijzondere plekken, gebouwen en bedrijven in 

Leeuwarden. Een 10 kilometer lang theatraal en muzikaal 

spektakel waar dit keer ruim 4000 wandelaars aan 

meededen. We danken de organisatie en alle deelnemers 

voor het enorme bedrag van € 40.000,- Met dit bedrag 

kunnen de komende jaren nog meer kinderen gebruik 

maken van Weekendschool Baljée.

Mijn leerlingen 
noemen me 
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hebben we gevonden: Circusdirecteur Sander Balk die als geen ander kan vertellen hoe 
het is om je hart te volgen. In deze nieuwsbrief en ook op onze website stelt hij zich aan 
u voor.

Sinds vorig schooljaar hebben we een complete weekendschool, dat wil zeggen, 
drie leerjaren. Oorspronkelijk was het plan om de leerlingen maximaal drie jaar 
weekendschoolonderwijs te bieden maar een aantal kinderen wilde ook graag na 
die drie jaar blijven. Zij maken deel uit van de Meerjarige Baljée-ers en hebben 
zes keer per jaar een eigen programma. Daarnaast kunnen ze intekenen op 
een aantal workshops van de 1e en 2e jaarsgroepen, waarbij ze dan ook direct 
klassenassistent zijn. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Ik wil graag nog twee zaken speciaal benoemen. Weekendschool Baljée was 
vorig jaar het goede doel van de Midnightwalk Leeuwarden. Dit heeft ons 
€ 40.000,- opgeleverd en dat is een geweldige ondersteuning voor ons werk. 
Op deze manier kunnen de komende jaren veel meer kinderen gebruik maken 
van Baljée. Verder heeft onze gastdocente Jannie Koot-Veenstra samen met haar 
Ladies Circle € 333,67 opgehaald met een speciale actie. Ook hier zijn we superblij mee. Het is 
heel bijzonder dat zoveel mensen en organisaties aandacht, tijd en geld willen besteden aan onze 
leerlingen. Heel hartelijk dank! Ik hoop dat u veel leesplezier beleeft van deze nieuwsbrief. Het is een 
beknopt overzicht van een schooljaar. Op facebook en onze website wordt u wekelijks op de hoogte 
gehouden.
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Ik ben Delnaz - en ik zit op 
de Weekendschool Baljée 

in Leeuwarden in klas A -26 
BaljéeSmurfen.

Ik zit op de weekendschool 
omdat het super leuk is! Je 

doet daar super leuke dingen 
en het gaat alleen om … jou!

Jij gaat kijken wat voor 
beroep het leukste is en als 

je dat leuk vindt … kan je 
dat doen en zoniet je kan nog 

steeds komen!

Mijn naam is Joyful en ik doe mijn 

maatschappelijke stage bij de Weekendschool 

Baljée. Ik heb voor deze stageplek gekozen 

omdat ik als 1 van de 1e leerlingen, 4 jaar terug, 

ook op de Weekendschool zat.

Daardoor wou ik ook op een andere manier 

met de Weekendschool verbonden zijn. Ik vind 

het een leerzame en toch ook een leuke stage 

want je leert hier veel over bijvoorbeeld hoe je 

met kinderen moet omgaan. Ik zou zeker de 

Weekendschool Baljée aan andere leerlingen 

aanraden!

Al twee jaar ben ik gastdocent bij Weekendschool Baljée en iedere 

keer neem ik een half varken mee om de leerlingen van alles uit 

te leggen over het slagersvak. Onder het snijden vertel ik van welke 

onderdelen van het varken de schnitzels, de varkenshaas, de spareribs en 

de karbonades komen. Een ander onderdeel van de les is dat ik ze zelf hamburgers 

laat maken die ze mee naar huis mogen nemen. Ik vind het heel leuk om te doen, de 

kinderen zijn erg nieuwsgierig en stellen veel vragen. Het is mooi om op deze manier 

een bijdrage te leveren aan de toekomst van de leerlingen. Met een paar uurtjes per jaar 

geef je de kinderen een kijkje achter de schermen van je eigen vak.

Slager Michel Laning 
 Bakker Uw Slager Leeuwarden 

Ontdek 
Weekendschool Baljée

Postadres:
Noordersingel 78
8917 BB  Leeuwarden
06 12161610
info@weekendschoolbaljee.nl

Zondaglocatie Weekendschool:
De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden

5 februari, Franka Rolvink 

Couzy:  

Hoe ga je om met geld? 

Eerste deel van de zondag.  
We hebben vandaag les gehad van de mentoren 

van School’s Cool. Er zijn mentoren die je helpen 

met huiswerk, concentratie en andere dingen. 

Ze hadden ook een jongen meegenomen die al 

op de middelbare school zit en aan hem kon je 

vragen stellen

Tweede deel van de zondag. 
We kregen nu informatie over geld besparen 

en Franka leerde ons hoe we met geld moeten 

omgaan. Zij vertelde ons dat er eerst geen 

genoeg geld was. Zij vond dat er iets aan 

gedaan moest worden. Ze heeft ook een boek 

geschreven “De geldfabriek”.

We hebben ook een woorden web gemaakt 

over “ geld”.  Met o.a. deze woorden: Munten 

– Belasting – Hypotheek – Briefjes – Nep geld – 

Dagobert Duck – Geluk. We praten ook over dat 

je van geld gelukkig of ongelukkig wordt. Daarna 

las ze ook voor uit haar boek. Het eerste gedeelte 

ging over Casper die een vriendin had die rijk was. 

Daarna vroeg ze wie er wel eens geld geleend 

had en dat waren er best wel veel. Maar dat moet 

je niet doen, want het kan nog wel eens zo zijn 

dat je het terug moet betalen met rente. Ze heeft 

ook nog filmpjes laten zien.  En na de pauze 

gingen we zelf een artikel maken over geld.  

Iedereen heeft heel erg zijn best gedaan en 

iedereen vond het heel leuk. 

Groepje 1 had het over:  Meester eist geld. 

Groepje 2 had het over:   Weinig geld in  

arme landen. 

Groepje 3 had het over:  Teveel winkels,  

te weinig geld. 

Groepje 4 had het over:  Reclames moeten 

eerlijker zijn. 

Groepje 5 had het over: Eerst kijken, dan kopen.

Dit was het dan, hopelijk vonden jullie het leuk.

Ik ben 20 jaar en doe de Weekendschool nu voor de 2de keer 

dit seizoen als vrijwilliger. Met leuke collega’s en enthousiaste 

kinderen kijk ik elke week weer uit naar de zondag gevuld met 

Weekendschool. Elke ochtend kom ik uit Heerenveen, waar ik 

woon, en ga ik vol enthousiasme weer naar de Weekendschool. 

Eerst haal ik de kinderen op bij hun school en breng ze dan naar 

de Weekendschool waar elke zondag weer een andere maar 

leuke activiteit staat te wachten.

De Weekendschool is voor mij een leuk begin van de week en 

een gezellige afsluiting van het weekend!  

Vriendelijke groetjes,  

Rimmer Visser

Aangenaam  
kennis te  
maken! 

Mijn naam 
is Rimmer 
Visser.

Mijn naam is Janneke de Jong, ik ben zeventien jaar oud en ik zit in het 

eindexamenjaar van het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé, een vwo-school 

in Leeuwarden. Daarnaast heb ik een bijbaantje, speel ik piano en ben ik 

vrijwilliger bij Weekendschool Baljée  in Leeuwarden. Afgelopen zomer was ik 

vrijwilliger bij Zomerschool 058 en dat vond ik zo leuk dat ik ook wilde helpen 

bij de Weekendschool. Het is elke keer weer fantastisch om met de kinderen en 

de andere begeleiders deel te nemen aan de activiteit die Koos  geregeld heeft, 

zoals het schrijven van een recensie met Cilla Geurtsen, recensent bij de LC, of een 

circusworkshop van een échte circusdirecteur. 

Ik ben Janneke

Selma - Ik vind weekendschool  Baljée heeeeel leuk omdat je naar leuke plekken gaat en daar leer je een hele boel. Ik vond de politie en aqua zoo het leukst!

Hallo 
allemaal,

Journalist van de week

Jaimey Lijzenga
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