Meer informatie: www.pcboleeuwarden.nl

IKC Prins Maurits
heeft eerste Leeuwarder
Tiny Forest
Vlakbij het IKC Johan Willem Friso, in het begin van de route, zijn het v.l.n.r. Youri van der Heide, Thijmen Vierstra en Sjoerd Andringa
die als de drie wijzen uit het oosten iedereen op weg helpen naar die bijzondere ster in de verte.

Morgenavond: het kerstverhaal
op straat in Huizum-West

Een bos in Bilgaard. Dat is wat er groeit op het
schoolplein naast het fonkelnieuwe gebouw van
IKC Prins Maurits. Dit is de eerste van de in totaal
drie ‘tiny forests’ die in de Friese hoofdstad worden
geplant en de school is er reuzeblij mee. Want,
zoals Mina uit groep 6 zegt: ‘Het is altijd leuk in
de natuur.’

Een wandeling met op maar liefst acht plekken een klein stuk uit het kerstverhaal, gespeeld,
gezongen of uitgebeeld door kinderen uit de eigen wijk. Dat is wat morgen, donderdagavond,
op stapel staat in de straten rond IKC Johan Willem Friso in Huizum-West. Leerlingen van
groep acht van de basisschool zijn er al weken fanatiek voor aan het repeteren.
‘We gaan op reis. We gaan
op weg naar die kleine man,
die grootse dingen komt
doen’. Die boodschap krijgen
leerlingen, ouders en andere
belangstellenden vanaf 17.00
uur bij het begin van de wandeling in IKC Johan Willem
Friso. Vanaf dat moment gaan
tot 19.00 uur, steeds om de
vijf minuten, groepjes leerlingen en begeleiders van
start op een tocht die onder
andere door de Gerard
Terborchstraat, de Jacob
Marisstraat, de Pieter de
Hooghstraat, de Ferdinand
Bolstraat, de Vincent van
Goghstraat en het Julianapark

voert. Door een hopelijk met
feestelijke kerstverlichting versierde wijk. Wandelaars komen
langs een kinderkoor, dat in
een garage zowel traditionele
kerstliederen als het moderne
‘Army of Dreamers’ zingt –
allemaal ingestudeerd met de
eigen (zang)juf Simone.
Echte stal
De route voert naar een echte
boerderij, met een stal met levende schapen en daar zijn de
herders en twee engelen met
een volgende boodschap: ‘Er
is een kindeke geboren’. Een
volgende stop: een herberg
waar bezoekers luid en niet zo

vriendelijk wordt verteld dat er
echt geen plaats meer is. Weer
een etappe verder: het kasteel
van koning Herodes, in dit
geval een betrokken vader van
een oud-leerling die het, met
twee schildknapen, geweldig
vindt om mee te doen.
Warme ontvangst
En dan: die herberg, onder de
ster. Die is ook vol, maar die
nog wel een stal heeft waar
Jozef, Maria en ‘die kleine man
die grootse dingen gaat doen’
eindelijk gevonden worden.
Daar, bij de Kurioskerk, eindigt de wandeling met warme
chocolademelk én de al even

warme klanken
van brassband
Hosannah.
Het verhaal rond
de wandeling is
geschreven door
cultuurcoach
Judith Mulder van
Kunstkade, die
ook de regie van alle
toneelspel heeft verzorgd.
Wie in Huizum-West langs
de route woont, moet in elk
geval tussen 17.00 en 19.00
uur even naar buiten kijken.
En wie zin heeft, is welkom
om gezellig een stukje van de
route mee te lopen.

Het in november geopende
nieuwe IKC-gebouw heeft royale
pleinen voor oudere basisschoolleerlingen, kleuters en peuters.
Voor een deel zijn die om te
sporten en te spelen. Maar het
IKC koos ervoor om ook een
klein bosje te planten. Nou ja,
klein… de leerlingen zetten er

Albertine Agnesschool

Hoe werkt een
museum eigenlijk?
‘Het was superspannend. Maar nu ik het heb gedaan wil ik nog wel
eens. Want het was ook superleuk’, zegt interviewster Ella Rodenhuis.
Ze krijgt meteen bijval van haar mede-interviewers. Onlangs ging hun
film ‘Wat gebeurt hier nu eigenlijk?’ in première. Een documentaire
over het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof.
De interviewers, uit de groepen 5, 6, 7 en 8, zijn lid van
de leerlingenraad van de
Albertine Agnesschool. Die
school werkt al jarenlang nauw
samen met de musea; de leerlingenraad treedt bij de musea
op als kinderdirectie. Medewerker educatie Inge Hekman:
‘Elk jaar kiezen de leerlingen
een nieuwe raad, dus is er elk
jaar een nieuwe kinderdirectie.
Eén van de eerste vragen is
altijd: ‘wat gebeurt hier eigenlijk allemaal?’ Zo ontstond het
idee voor deze film.’ De acht
kinderen hebben acht medewerkers van het museum, van
directeur tot beveiliger en van
officemanager tot tentoon-

stellingsmaker ondervraagd.
Over het werk dat ze doen. Of
ze het leuk vinden en wat ze
meemaken op een dag.
Getraind
Ze bereidden het op school
grondig voor. Presentatrice
Afke Boven van Omrop Fryslân
gaf ze les over interviewen.
‘Zorg dat je van tevoren al
iets weet over degene die je
ondervraagt’, leerde Robin
Lezwijn. ‘En durf door te vragen!’ Ze bedachten vragen
en hadden aandacht voor
andere details. David Sijtema:
‘Je moet natuurlijk wel netjes
gekleed zijn als je gefilmd
wordt.’ Toen kwam de dag van

de opnames. ‘Ik
was eerst best wel
zenuwachtig’, vertelt Naomi
Sikkema. ‘Maar toen ik aan het
interviewen was ging dat snel
over.’
In première
Bijzondere dag: de première.
Met alle leerlingen van hun
groepen naar de filmzaal in
het museum. Rode loper en
versierde stoelen. Directeur
Kris Callens van het museum
speldde de interviewers de
button op waarmee ze officieel
mededirecteur werden. Medewerker educatie Inge Hekman:
‘We zijn heel blij met deze
gave film. Hij geeft in een paar

V.l.n.r. Carmen Koenders, Naomi
Sikkema, Robin Lezwijn, Ella Rodenhuis, David Sijtema, Ids Sytsma en
Nora Tinga voor een beeld uit de film,
waarop Nova van Dijk technische
man Alex Heming van het museum
interviewt.

minuten antwoord op allerlei
vragen van kinderen over het
museum. Ook heel handig
voor de kinderen van al die
andere scholen die hier
komen.’ Zelf zien? YouTube,
Fries Museum, titel ‘Kinderdirectie: wat doe jij nu eigenlijk?’
(https://youtu.be/vPkNZTKybqE)

Kerstmarkt
Goudenregenstraat
De ouderraad van IKC Prins
Constantijn organiseert
morgen (donderdag 19-12)
een leuke kerstmarkt op het
plein en in de school. Ouders
maken lekkere hapjes, er zijn
knutsels te koop, er is een
greenscreen waar je leuke
foto’s kan maken en nog veel
meer. De opbrengst is voor
het plein bij de nieuwe school.
Een gezellige middag met
en voor de kinderen!

Leerlingen uit groep 6 blij met hun
net aangeplante Tiny Forest.

maar liefst 530 bomen, heesters
en kleinere planten in de grond.
Ook zijn er nog wandelpaden
en een buitenlokaal te vinden.
‘De belangrijkste reden om dit
bos te planten was, dat we de
liefde voor de natuur bij onze
leerlingen willen aanwakkeren’,
zegt directeur Antonio de Ruiter
van IKC Prins Maurits. Groep
6 is binnen de school verantwoordelijk voor het planten, het
beheren en het onderhouden
van het bos. Bij een aantal leerlingen uit deze groep was die
liefde voor de natuur er al. Zo
zegt Hin: ‘Ik ga vaak met mijn
moeder naar het Leeuwarder
Bos. Nootjes en bessen zoeken.
En soms zie je hertjes rennen!’
Elizabeth valt haar bij: ‘Elke
zondag kom ik wel even in het
Leeuwarder Bos.’ En Tristan
beaamt: ‘Ik heb wel iets met
de natuur.’ Maar voor andere
kinderen, die niet zo vaak in
een bos komen, biedt het ‘tiny
forest’ wel iets nieuws.
Ontdekken
Je kunt nog meer met een bos.
Er komen insecten en vogels. Er
groeien eetbare planten. Je kunt
er lesgeven in het buitenlokaal.
Je ademt de gezonde boslucht. Je kunt er, als de bomen
eenmaal zijn gegroeid, lekker
klimmen, klauteren en ontdekken. Dat alles maakt, zo vertelt
directeur De Ruiter, dat het bos
bijdraagt aan de ‘rijke leeromgeving’ die zijn IKC wil bieden
aan al die kinderen van nul tot
en met twaalf jaar uit Bilgaard
die hier komen voor opvang en/
of onderwijs.

