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Kon. Wilhelminaschool Fontein

Ús Heit op visite
Een levende geschiedenisles over ‘Ús Heit’ en zijn
eerste vrouw Anna van Oranje. Daarop worden veel
leerlingen uit de groepen 7 en 8 van basisscholen in
deze periode getrakteerd. Reden: het is dit jaar
400 jaar geleden dat stadhouder Willem Lodewijk
(1560-1620) overleed én het is goed te weten wat
‘Ús Heit’ voor Nederland en voor Friesland in het
bijzonder heeft betekend.

Achterste rij v.l.n.r. met koksmutsen Emily, Josephine, Luca en Aron, links vader en profkok kok Erik de Jonge en
rond de tafel: de eerste ‘klanten’ van de nieuwe keuken.

Dr. Algraschool opent
Kookstudio De Smikkelpot
‘Ik wil kok worden’, zegt Luca uit groep 8a beslist. Met het schort voor, een koksmuts op het hoofd
en het puntje van zijn tong uit de mond snijdt hij secuur wraphapjes uit staven die zijn medeleerlingen
Aron, Emily en Josephine én kok Eric de Jonge zojuist hebben gevuld en opgerold. ‘Mooi werk!’
De wraphapjes zijn bedoeld
voor alle 250 leerlingen van de
Dr. Algraschool. Ze kwamen
op donderdag 12 november
allemaal in groepen langs om
de opening van kookstudio
‘De Smikkelpot’ in de school te
vieren. Een kooklokaal, compleet met ovens, koelkasten,
werkbladen, snijplanken, potten en pannen. Daar gaan alle
leerlingen van het toekomstige
Integraal Kindcentrum aan de
Idzerdastins vanaf nu geregeld
lekker en gezond eten maken,
vertelt directeur Linda Verhaag.
‘Samen met leerkrachten,
maar hopelijk ook met enthousiaste ouders, grootouders en
buurtbewoners.’

Hoe jonger, hoe beter!
‘Een superidee’, noemt Eric
de Jonge dit. Hij is vader van
twee kinderen op de school én
werkt als kok in restaurant De
Kajuit in Sneek. ‘Hoe jonger je
begint met koken, hoe beter.
Het is leuk, het wordt steeds
populairder en kinderen genieten ervan om eten te maken.’
Toen de school iemand vroeg
om mee te helpen met de
opening bood Eric zich direct
enthousiast aan. Hij kreeg zijn
werkgever meteen zo ver om
voor de ‘openingswrap’ alle
ingrediënten beschikbaar te
stellen.
Ze vielen in de smaak, die
hapjes. Er was keus uit twee

varianten: de eerste van rode
bieten met roomkaas, mesclun
sla, kipfilet en mango.
De tweede van spinazie met
roomkaas, ham, sla en gele
of oranje winterpeen. Onder
supervisie van de kok leerden
de leerlingen die ze maakten
meteen wat hygiëne in de
keuken inhoudt en hoe je netjes wraps serveert: vers uit de
koelkast keurig op een ‘caisse’
(een schoteltje van papier) met
een stokje, zodat je ze niet

met je handen
aan hoeft te
raken. Vanaf nu
wordt het gezond én
lekker koken, bakken en
braden voor de peuters uit de
speelleergroepen en alle leerlingen van de basisschool en
de bso. Ambitie van directeur
Linda Verhaag: ‘Alle recepten
bundelen in een kookboek
voor alle groepen.’ Ambitie
van Luca uit groep 8: ‘Mag ik
nog zo’n wrap maken?’

Natuurlijk kun je daarover iets
uit geschiedenisboekjes halen.
‘Maar door Ús Heit en Anna in
de klas ‘op het toneel te zetten’ breng je de geschiedenis
heel dichtbij’, legt theatermaker en hoofdrolspeler JanDirk van Ravesteijn uit. ‘En het
is ook mooi om in deze tijd,
waarin veel uitstapjes even

IKC Prins Constantijn

Vloeiend van peuter
naar kleuter en verder
Mede door het groeiend aantal Integrale Kind Centra
(IKC’s) verdwijnt voor veel kleuters die grote overstap van
kinderopvang/speelleergroep (2 en 3 jaar) naar basisschool (4 jaar en ouder). In een IKC zitten kinderen van
2 tot 13 jaar in één gebouw en werken leerkrachten
en leidsters in één team samen. In IKC Prins Constantijn
gaan ze nog een stap verder.
In IKC Prins Constantijn
(Bloemenbuurt, Oldegalileën),
dat in september in een nieuw
gebouw startte aan de Willem
Sprengerstraat, werkt Inez de
Jong als pedagogisch specialist. Zij is gespecialiseerd in de
‘ononderbroken ontwikkelingslijn’ van jonge kinderen.
‘Als je eraan toe bent’
‘Van ‘samen lekker spelen’
naar ‘met juf in een kringgesprek praten’ blijft voor
3- en 4-jarige kinderen ook in
een IKC een behoorlijke stap’,

vertelt ze. ‘Sommige kinderen
van 3 jaar zijn al wel toe aan
het ‘echte leren’. Maar er zitten ook 4-jarigen in groep 1
van de basisschool die nog
wel eens even samen met de
peuters willen spelen.’
Inez probeert voor al die
uiteenlopende behoeften en
wensen oplossingen te vinden.
Soms door peuters af en toe
bij de kleuters in de groep te
zetten, of juist andersom.
Maar vaker door in een klein
groepje buiten de lokalen met
peuters én kleuters samen

aan de slag te gaan. Ze kijkt
daarvoor, met de vaste leerkrachten en leidsters, goed
naar de ontwikkeling van elk
kind. Naar taal, naar beweging
(motorische ontwikkeling) en
naar gedrag (sociaal-emotionele ontwikkeling). Soms wil
een kind zelf op één van die
gebieden groeien, soms moet
het juist even worden gestimuleerd en soms is ‘even een
stapje terug’ ook wel fijn. Inez:
‘Door daar in kleine groepjes
op in te spelen, op een fijne
plek, in een veilige omgeving

Een spel: Inez de Jong projecteert
vanaf haar smartphone bewegende
beelden op een mat op de vloer.
Kinderen moeten daarop reageren, bijvoorbeeld door via bewegende stukjes
fruit naar de overkant of naar elkaar
toe te kruipen.

met veel aandacht, zie je dat
ze echt meedoen en zich snel
ontwikkelen.’
Dankzij die extra inzet ontwikkelen kinderen zich meer in
een doorgaande lijn en wordt
het groeien van peuter naar
kleuter vooral bepaald door
wat je kunt, wilt en leuk vindt.

niet kunnen, iets leuks naar
de kinderen toe te brengen’,
voegt zijn vrouwelijke tegenspeelster Anna van Oranje
(Ella de Jong) daaraan toe.
Neef en nicht
Ze hebben een bijzonder
verhaal! Anna (1563-1588),
dochter van Willem van
Oranje, was een nicht van de
latere stadhouder van Friesland. Ze waren al jong op

elkaar verliefd maar… omdat
de vader van Willem Lodewijk
fel tegen dit huwelijk was,
heeft hij dat heel lang verboden. Ze mochten elkaar zelfs
niet zien.
Daarover ging de voorstelling, die doorspekt was met
allerlei spannende verhalen en
boeiende anekdotes. Over het
leven van de militair en staatsman en zijn aanstaande vrouw
in de Tachtigjarige Oorlog.
Over hun geheime liefde. Over
de beeldenstorm. De slag bij
Boksum. Willem Lodewijk liet
de klas op trommelritme
marcheren. En Anna vertelde
hoe je als adellijke dame een
plasje deed in die tijd.
Aan het slot van dat alles was
er, gelukkig, de brief met
toestemming om toch te
trouwen. Waarna het publiek
natuurlijk dolenthousiast aanmoedigde: ‘zoenen, zoenen,
zoenen’.
Expositie
Na die voorzichtige zoen
kregen Ús Heit en Anna twee
door de leerlingen gemaakte
vaandels. Die namen ze mee
naar het Historisch Centrum
Leeuwarden (HCL). Daar worden ze tentoongesteld, samen
met de vaandels van andere
basisscholen én allerlei
attri-buten uit de periode
van Ús Heit en Anna’s leven.
Helaas is die tentoonstelling
in ‘de warroom van Willem
Lodewijk’ in het HCL, wegens
de huidige omstandigheden
nu niet te bezoeken.

