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Uitdagingen groep 8
IKC Prins Maurits
Denk mee en
investeer verstandig

IKC Prins Constantijn met Arcadia
naar een betere wereld
‘In wat voor wereld wil jij wonen?’ Die vraag staat niet alleen centraal in het grote Fryslân-brede Arcadia-project,
maar ook voor alle leerlingen van IKC Prins Constantijn. Daar gaan de antwoorden vele kanten op. Want iedereen
kan op een heleboel manieren meewerken aan een betere toekomst voor de wereld!
Als je het IKC aan de Willem
Sprengerstraat binnenkomt
kun je er niet omheen: in de
hal van de school is een echt
afvalverwerkingsstation gebouwd. Kleuters uit groep 2
scheiden er elke dag het afval.
Net echt: in feloranje hesjes
stappen ze er rond en bekijken
ze wat er hergebruikt kan worden. Ze praten met elkaar over
zwerfafval en nemen zich voor
om hun ouders toe te spreken
als die iets op straat weggooien. ‘Zorgen voor je omgeving,
daar kun je niet vroeg genoeg
mee beginnen’, legt leerkracht
Alja Bakker uit. Vraag uit de
groep aan de directeur van het

IKC: ‘Waarom is hier eigenlijk
geen groene container voor
ons fruitafval?’

De moestuin
Mogelijk komt het antwoord
uit het moestuinproject van
groep 5. ‘Eigenlijk kunnen
we wel een compostbak gebruiken’, bedenkt leerkracht
Carola Groenhuijzen. Met haar
groep en ‘tuinjuf’ Lemke heeft
ze de zes moestuinbakken op
het plein onder haar hoede
waarin inmiddels radijs, sla,
aardbeien en bietjes opkomen.
Bakken getimmerd, twee dagen geschept om ze te vullen
met grond, gezaaid, opge-

kweekt en nu wordt nieuwsgierig gevolgd hoe alles gaat
groeien. Vervolgproject: wat
groeit en bloeit er eigenlijk
rondom onze school?

draai je hem dicht? Zo wordt
voor leerlingen van groep 1
tot en met 8 uit een heleboel
dingen duidelijk dat een
betere wereld begint bij jezelf.

Gymnastiek
Fryske sporten als fierljeppen,
keatsen en kuorbalje (korfbal)
kwamen volop aan bod tijdens
sportclinics voor alle groepen, waarbij de school nauw
samenwerkte met plaatselijke

‘Inhalen’
‘Goed dat we dit eens hebben
gedaan’, concludeerden de
leerkrachten Froukje Fink en
Marjan Dotinga, die deze projectweek met een aantal collega’s hadden georganiseerd.
‘In het begin waren niet alle
leerlingen even enthousiast
over dit onderwerp. Maar door
ermee aan de slag te gaan,
erover te vertellen en in het

geld. De uitdaging: kan groep
8 met een schenking van € 20
meer gaan verdienen om er
iets goeds of iets leuks mee
te doen? ‘We hebben er met
elkaar over gepraat’, vertelt
Dylano. Omdat hij in de groep
de echte ‘spaarder’ is en veel
anderen meer de ‘uitgevers’,
is hij tot penningmeester
benoemd. ‘Eén van de dingen
die we willen is: voor alle kinderen iets leuks mee
naar ons kamp in
Appelscha.’ Daarvoor
is € 20 niet genoeg.
De groep bedacht
daarom het plan
om de schenking te
investeren in zeep
en andere spullen
om auto’s te gaan
wassen. Ook maken
ze een flyer, om
aan de hele buurt
te laten weten dat
iedereen komende
vrijdag (17 juni)
voordelig auto’s
kan laten wassen
naast de school.
Met een paar

Vaker grasmaaien. Meer
watertappunten en een
glijbaan boven op het
winkelcentrum. Minder
ruzie in de wijk, geen
kapotte speeltoestellen of vieze speeltuinen en minder onveilige verkeerssituaties.
De gemeente gaat
nog reageren op
de wensen van de
kinderen. Maar tot
verrassing van groep
8 was de kapotte
basketbal-hoop
direct al vervangen!
‘Goed dat ze dit
juist aan ons als kinderen vragen’, zegt Mina. ‘Wij zijn de
toekomst van deze wijk. Ook
zijn kinderen vaker buiten dan
volwassenen, dus kennen wij
de wijk goed.’ De gemeente
wil vanaf nu elk jaar langskomen op het IKC. Want Leeuwarden wil de komende jaren
met kinderen en andere wijkbewoners serieus aan de slag
om Bilgaard te verbeteren.

Mina, Sara en Dylano met wijkplattegrond, buurtverbeterplan, en
klasse-kas en bij de inmiddels vernieuwde basketbal hoop.

Ondertussen vinden er in
groep 5 ook nog serieuze
gesprekken plaats over de
betere wereld van morgen.
Over eten: is vegetarisch eten
goed? Mag een vegetariër
wel een leren riem dragen?
Voelen vissen ook pijn? En
planten misschien ook? Over
energie: pakken je ouders de
auto of de fiets? Doe je lichten
uit? Laat je een kraan lopen of

In de ene stad even ‘keatsen’. In de andere een fierljepsprongetje uitproberen. En onderweg in Hindeloopen
nog even een ‘koek en sopie’ halen. De afsluiting van de
Fryske Projectwike van CBS De Sprankel in Stiens bestond
uit een Elfstedenspeurtocht door de wijk met elf Friese
opdrachten en uiteindelijk elf stempels op de kaart.
sportverenigingen. ‘Spoar 8,
de metoade Frysk foar it basisûnderwiis’ kwam vaak op
tafel, de Fryske Kanon werd
uitgediept, reedride (bij gebrek aan ijs vervangen door
skeeleren) stond in één van de
groepen op het programma en
natuurlijk werd er volop Fries
gesproken in de lokalen.

Het project voor de betere
wijk komt van de gemeente
Leeuwarden. Die kwam laatst
naar IKC Prins Maurits om te
vragen wat er volgens leerlingen beter kan in de wijk.
In het getekende verslag van
het gesprek staan de wensen
van groep 8: Vervangen van
de kapotte basketbal-hoop
(zo heet de ring waar de bal
doorheen moet worden gegooid) bij De Gealanden.

Zelf doen

Fryske Projectwike
in Stiens
Ruim anderhalve week duurde
het Fryslân-project zelfs en van
groep 1 tot en met 8 deden de
leerlingen eraan mee. Wat is er
veel over ús provinsje te vertellen en te leren! Zo gingen
in de groepen 1 tot en met 4
de prachtige verhalen uit het
lesprogramma ‘Pake syn skûtsje’ erin als koek. Over hoe het
vroeger was om als klein kind
op zo’n klein schip geboren te
worden. En over hoe spannend
het is om nu met diezelfde
skûtsjes wedstrijden de zeilen.

Kijk vooruit, bedenk wat je wilt bereiken en bespreek
met elkaar hoe je dat voor elkaar krijgt. Dat is de
overeenkomst tussen twee heel verschillende projecten
waaraan de leerlingen uit groep 8 van IKC Prins Maurits
in hun laatste basisschoolmaanden werken. Het eerste:
hoe maken we van Bilgaard een betere wijk? Het tweede: slimmer omgaan met je geld.

Fries voor te lezen veranderde
dat. Bovendien is het heel
goed om extra aandacht te
geven aan de Friese taal.’ Want
Stiens mag dan een dorp zijn,
de invloed van Leeuwarden
doet zich wel gelden. ‘In mijn
klas tel ik zes of zeven van de
28 leerlingen die zich goed
met het Fries redden’, vertelt
Froukje. ‘Veel leerlingen schakelen liefst zo snel mogelijk
over naar het Nederlands.’ Er
is hoop: de Friese voorleesverhalen en het samen Friese

Bij mooi weer gingen de Keallepoaten, de poeiermolke en de ‘Fryske
Krúdkoeke’ er in de Hylper stempelpost. Merijn Terlouw krijgt ondertussen een stempel op zijn Elfsteden
stempelkaart van moeder Judith
Schilstra van de ouderwerkgroep.

liedjes zingen bleken echt wel
leuk. De ouders konden dat
ook horen en er zelfs aan meedoen: op vrijdagmiddag werd
het project op het plein afgesloten met het samen uit volle
borst zingen van het Fryske
Folksliet!

Verdienen
Het tweede project draait om
het beter leren omgaan met

andere inkomsten, zoals de
opbrengst van statiegeld uit al
ingeleverde flessen, groeit de
klasse-kas nu al. Grote kans dat
ook deze uitdaging, bedacht
door de Kredietbank, JINC en
de Stichting Sociaal voor
Elkaar, tot een goed einde
wordt gebracht.
(ONZE COMMERCIËLE BOODSCHAP)

Auto a.s.
vrijdag wassen?
Kom langs!
Ouders en buurtbewoners
die ook mee willen doen?
Kom vrijdag 17 juni tussen
10.00 en 13.00 uur goedkoop
uw auto laten wassen naast
IKC Prins Maurits aan de
Brandemeer. Terwijl wij het
werk doen kunt u van een
kopje koffie of thee met cake
genieten! U een schone
auto, wij extra plezier op
ons kamp!

