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Fruit eten. 

Het valt op dat veel kinderen tijdens onze fruitdagen op maandag en donderdag 

geen fruit mee hebben. Zou u als ouder er rekening mee willen houden dat uw 

kind op deze dagen alleen fruit meeneemt naar school? 

Cartridges 

Op school staat een bak/doos waarin we lege cartridges bewaren. 

Het bedrijf Wibber zorgt ervoor dat deze lege cartridges opgehaald worden en dat 

wij als school hier een kleine vergoeding voor krijgen. 

Hebt u thuis lege cartridges dan kunt u deze op school inleveren. (liever geen to-

ners)  

Allerhande 

Nieuwsgearig 

Plein 
27 maart 2014 

Jaargang 3, nummer 7 

De afgelopen periode  zijn er nogal wat zaken opgepakt met betrekking tot 
het schoolplein. De pleincommissie heeft het er maar druk mee! 
In de voorjaarsvakantie is de pannakooi geplaatst. Daar wordt al met veel 
plezier gebruik van gemaakt door de kinderen. 
Ook is er op het grote plein een mooie picknicktafel geplaatst en op het kleu-
terplein twee bankjes. De picknicktafel en de bankjes zijn gemaakt door de 
Boumanschool in Dokkum. 

De komende weken staat ook nog het een en ander te gebeuren. Zo wordt er 
volgende week gestart met het aanpakken van de tuin bij het kleuterplein. Het 
gaat om het stuk verwilderde tuin aan de straat kant. Alle bosjes worden ver-
wijderd. Daarnaast wordt er een deel bestraat, zodat de fietsen van de kleu-
ters daar gestald kunnen worden. Verder worden er twee grote dakplantanen 
geplaatst voor de schaduw en wordt het overige stuk tuin ingezaaid met gras-
zaad. Ten slotte is het nog de bedoeling dat er een nieuw hek om de hele 
school heen komt. We hopen dat ook dit zo spoedig mogelijk kan plaatsvin-
den, maar het wachten is nu op akkoord van de gemeente. 

Oproepje van de activiteitencommissie 
Twee weken geleden kregen wij een verzoekje van juf Tetty en juf Anna; willen jullie de poppenhoek een beetje 

opvrolijken? We hebben dat direct opgepikt en zijn eerst even gaan bekijken wat er is en wat misschien leuk is om 

nog aan te vullen. Er waren direct al wat leuke ideeën. 

We gaan in elk geval wat nieuwe gordijntjes maken voor o.a. de poppenwieg en we willen de achterkant van de 

kastjes een kleurtje geven.  Dan ziet het er al snel heel anders uit! Ook misten we wat leuke spulletjes en zijn er 

wel een aantal kleine dingen aan vervanging toe. Toen dachten wij aan jullie thuis, dus  

WIE KAN ONS HELPEN AAN: 
- kapstok, met grote haken voor aan de muur of losse grote haken, 

- grote spiegel, - fruitschaal, - sleutels, -gieter 

- schoenen, - oude (bank)pas, - afdruiprekje,  -handdoek, 

- theedoek,  - dweiltje,  - kunstplantjes, -portemonnee,  - fleurig vloerkleed 

  

 Mochten jullie een van deze dingen kunnen missen dan zijn we daar heel blij mee.  

 De spulletjes mogen ingeleverd worden bij de juffen. 

 Ook zijn alle andere ideeën van harte welkom en kunnen wij altijd nog wel wat hulp gebruiken. 

 Vrolijke groeten, de activiteitencommissie;  

 Jarina, Margriet en Marty. 
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Nieuws uit groep  1 en 2: 
 
Wat was het de afgelopen weken lekker lenteweer. De zandbak kon weer open en daar werd ook gretig gebruik van 
gemaakt. We hebben heerlijk buiten kunnen spelen. (Misschien is het weer tegen de tijd dat u dit leest al weer wat 
minder geworden al hoop ik dit niet natuurlijk). 
Wat ook erg fijn was, was dat we direct met het thema Lente konden beginnen. We hebben het vooral gehad over 
lentebloemen zoals tulpen, narcissen, krokussen, sneeuwklokjes en madeliefjes. Eigenlijk alles wat nu groeit en 
bloeit, hebben we bekeken en gemaakt. Ook hebben we zelf bloembollen en zaadjes gepland, dus nu maar afwach-
ten wanneer de eerste bloemen boven komen en gaan bloeien.  
 
In week 14, 15 en 16 werken we natuurlijk over het thema Pasen. We sluiten dit ook af met een viering op school. We 
draaien dan een continurooster van 8.30 tot 14.30 uur. En (ook) deze keer hoeven ze geen eten mee te nemen voor 
tussen de middag. 
 
Na de meivakantie werken we rond het thema “op (school)reis”. 
 
Iwan: Ik wit wa’t  de âldste juf is! Dat is juf…..! 
Juf: Hoe witsto dat? 
Iwan: Sy hat ribbels yn’e foarholle. 
 
Agenda: 
Woensdag 9 april: kleuters vrij. 
Donderdag 17 april: Paasviering (continurooster) 
Maandag 21 april: vrij i.v.m. Paasmaandag. 
26 april t/m 5 mei: Meivakantie. 
Woensdag 7 mei: schoolfotograaf. 
Zondag 11 mei: Moederdag.  
Woensdag 14 mei: Schoolreisje (8.30 – 15.15 uur)  
Woensdag 21 mei: kinderen vrij i.v.m. personeels-
dag. 

Heuglijk nieuws  
 

Juf Anna is in verwachting van haar eerste kindje. Ze zal, wanneer alles naar wens verloopt, in de zomervakantie met 

zwangerschapsverlof gaan. Dit betekent dat de eerste periode na de zomervakantie er een andere leerkracht voor groep 

1/2 staat. Op dit moment kunnen we nog geen uitspraken doen over hoe de vervanging gaat worden ingevuld. Te zijner 

tijd wordt u daarover geïnformeerd. 

Wij wensen juf Anna vanuit deze nieuwsbrief een hele fijne zwangerschap toe en feliciteren haar van harte! 
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Tijdens de voorbereidingen voor deze nieuwsbrief meende ik dat er weinig te vertellen zou zijn. Het voelde alsof we 
naast het schoolwerk weinig aparte dingen te vermelden hadden. Maar al denkende ontdekte ik dat er heel wat te 
vertellen is! 
 
Sinds een paar weken hebben we een stagiaire bij ons in de klas. Dit is juf Sjoukje Bosgraaf, een studente van de 
PABO. Silke en Alie Renske hebben haar geïnterviewd. 
Vindt juf het leuk hier op school? Heel erg leuk en gezellig! 
Hoe oud is juf? Ik ben 18 jaar oud. 
Waar woont juf? Ik woon in Kollum. 
Wat zijn juf haar hobby’s? Creatief bezig zijn, badmintonnen, shoppen,… 
Wat doet juf na schooltijd? Badmintonnen, werken, jeugdwerk van de kerk, chillen, … 
Welke kledingmerken draagt juf het meest? Kleding van de H&M. 
Hoeveel broers en zussen heeft juf? 5: 1 broer van 20, 2 broertjes van 14 en 7 en twee zusjes van 12 en 9. 
Wat vindt juf van de kinderen hier op school? Heel erg leuk, lief en vrolijk.  
Wat is het leukste schoolvak? Drama 
Wat is het stomste schoolvak? Geschiedenis.  
 
De pauzes worden steeds leuker omdat de eerste veranderingen op het plein doorgevoerd zijn. Rick en Wietse leg-
gen uit wat er anders is.  
Pannakooi + swinx: Als we op school komen dan hangt een lijst met  daar op   groep 3 + 4 , 5 + 8 , 6 + 7 er zijn er 
twee knijpers met daar op staat swinx of panna dan is die groep aan de beurt . Panna kooi dat is een soort voetbal-
veld maar dan zonder gras er zitten hekken om heen en kleine goals en als je een panna maakt dan is het spel voor-
bij dan heb je gewonnen . Swinx is een driehoekige apparaat maar niet met punten maar met ronde punten als je 
mee wilt doen dan moet je een bandje pakken en hem over de sensor en dan kun je spelletjes speleen zo als ren je 
rot.  
 
Geert weet precies te vertellen waar groep 6 mee bezig is op school.  
Als we op school komen dan spelen we eerst in de pannakooi of met de swinx. Daarna gaat de bel en moeten we 
naar binnen. Maandags komen we altijd in de kring. Op de andere dagen hebben we leesvirus. Leesvirus is een pro-
ject waarbij je boeken moet lezen en vragen over die boeken moet beantwoorden. Daarna hebben we een weektaak. 
Meestal begin ik dan met rekenen. Met rekenen hebben we het vaak over de breuken. Met taal dan hebben we het 
over alinea's schrijven en over het gezegde en de persoonsvorm. Bij spelling oefenden we met woorden met th zoals 
thee. Meestal ben ik om half elf klaar. Dan doen we aardrijkskunde begrijpend lezen of biologie. Tussendoor hebben 
we nog pauze. Dan spelen we een kwartiertje buiten. We eindigen met het Bijbelverhaal. Deze week ging dat over 'je 
hoeft niet groot te zijn'. Om twaalf uur zijn we uit. De middag is elke dag anders. 
 
Het leukste om te vermelden is dat juf Christina weer een jaartje ouder geworden is en dat ze dit wilde vieren met de 
klas. Marin en Ingrid kunnen precies uitleggen wat gebeurd is. 
Feest van juf Christina op 21 maart. Het is een dag voor juf Christina haar feest. 
De kinderen hebben er zin in en ze hebben gymlokaal versiert. We mochten verkleed komen of onze eigen kleding. 
En we hopen dat juf het leuk vond . Er is feest omdat juf Christina op 23 maart jarig is en dat wil ze vieren met 3/6 en 
met juf Sjoukje . We hebben het mooi  versierd groep 6 en Juf Sjoukje mochten  het versierenen we mochten iets 
mooi doen :  goochelen ,toneeltje ,poppenkast , playbacken en nog meer als we het niet wilden hoefden we ook niks 
te doen . Juf Nicole is er vrijdag ochtend niet en dat vinden we wel heel jammer. 
 
Met groeten van de kinderen van groep 3 en groep 6 en de juffen.  
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Deze keer hebben we  een aantal  kinderen uit groep 
4 en 5 gevraagd om een stukje te schrijven voor de 
nieuwsbrief. Er waren heel veel liefhebbers dus ge-
noeg om te lezen.  

 
 

18 Maart  is Christien van de Meulen van de biblio-
theek bij ons in de klas geweest om het thema 
“Beestachtig”  te introduceren.  Hierbij hebben we een 
veertigtalboeken te leen gekregen om te lezen die 
over dieren gaan. Alle kinderen hebben een leespas-
poort gekregen waarin ze stickertjes kunnen verzame-
len. Dit kan door de boeken te lezen en van één boek 
een leesverslagje te maken.  Als de kaart vol is krijgen 
ze een verrassing. Iedereen is nu enthousiast aan het 
lezen. 
 
Ook zijn we in de klas bezig geweest met het maken 
van Mindmappen.  Hierbij kun je bij een bepaald on-
derwerp groepjes maken en hierbij weer allemaal din-
gen op schrijven. Zo rubriceer je heel veel woorden. 
Als start hebben de kinderen een Mindmap van zich 
zelf gemaakt. Allereerst mochten ze hun eigen naam 
schrijven/ tekenen, vervolgens onderwerpjes beden-
ken, bijv. hobby’s, gezin, lievelingskleuren enz. en 
deze woorden weer verder onderverdelen.  Ook moch-
ten er tekeningetjes bij worden gemaakt. Hieronder 
staan enkele leuke voorbeelden. 
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Voor groep 8 is er einde gekomen aan de spannende tijd van Cito eindtoets en adviesgesprekken. 
Voor alle leerlingen is het nu duidelijk naar welke school  voor voortgezet onderwijs zij gaan na de basisschool.  
 

Wedstrijd drietalige app 
In Dongeradeel wordt een wedstrijd gehouden wie de mooiste educatieve  drietalige app maakt. 
Daar mochten alle scholen uit Dongeradeel aan meedoen. 
Wij doen ook mee. In groepjes hebben we een educatieve app bedacht. We moesten de zelf bedachte  app eerst 
in het kort uitleggen. In ons groepje zitten: Eelke, Ype, Sibylla, Rutger en Demi.  Ons groepje was door naar de 
beste vijf van Dongeradeel. We moesten onze app “Letter-race” verder uitleggen. Dit hebben we gedaan met een 
heleboel tekeningen en een uitleg over de geluiden die in de game zitten. Toen alles klaar was heeft juf Nicole 
alles gescand en opgestuurd naar de jury. Vrijdag belde juf Nicole om te vertellen dat we bij de laatste drie zitten. 
We waren heel blij. Nu moeten we pitchen (dat is zeggen waarom je moet winnen). Dat doen we met z’n drieën 
(Eelke, Ype en Sibylla). We gaan hiervoor naar het gemeentehuis in Dokkum. 
 
Geschreven door Eelke Veltman en Ype Zaal. 

 
 

 
 
Schoolvoetbaltoernooi 
Het schoolvoetbaltoernooi komt er weer aan. 
Vorig jaar waren we erg succesvol, we werden derde. 
Dit jaar doen we ook weer mee. 
We zijn net begonnen met de trainingen voor het toernooi. 
Het jongens team bestaat uit 8 personen. 
Op goal staat Andele Veltman of Arjen Ferwerda. 
De verdediging bestaat uit: Eelke Veltman en Rutger Seldenrijk. 
Op het middenveld spelen: Remco de Bruin, Jorrit Haaksma en Ype 
Zaal. 
De spits, Andele Veltman of Arjen Ferwerda. 
Het meisjes team bestaat uit 7 personen. 
Helena Iedema, Demi Hoekstra, Sibylla Boersma, Marije de Bruin, 
Anna Reinouw Tibma, Nynke Holwerda, Kristine  Postmus. 
 
Geschreven door Andele Veltman en Arjen Ferwerda 
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In de klas hebben we dingen van de lente. 
Bloemen en dingen van pasen . 
Dat ziet er heel leuk uit. 
En op het plein hebben een nieuwe pannakooi. 
En daar voetbalen we heel vaak in. 
En dingen op het plein zijn verplaatst.  
Nu ziet het er veel anders uit. 
Groeten amarenspostmus 
 
Hoi ik ben anthe rixt holwerda ik wil wat aan julie 
vertelen van school 
We hebben van alles op school tekenen pauze en nog 
meer  
Maar het leukste van school vind ik crea middag op 
vrijdag  
Deze school is super leuk groetjes anthe  
 
Hoi ik ben esther   
Ik ga het hebben over  crea 
Vrijdag middag hebben we altijd crea 
Dan komen er moeders op school en  
Dan gaan we altijd knutselen en dat 
vint iedereen leuk we hebben hout en  
klei en ook nog kooken en pitriet en nog  
naaien en glas verf strip maken en nog vauwen 
groetjes esther wolters 
 
Hoi ik ben patrick woudwijk 
Op vrijdag hebben we crea dan zit ik bij 
Naije daar heb ik niet egt zinin 
Gim is heul leuk apenkotje ishet leukst 
Panakooi  leuk heeil veel ge scort dat is 
Heel leuk ik zit in groep 5 en ik ben 9 jaar 
Rekenen leuk taal minder leuk speling is 
Leuk en soms ook niet  
 
Hoi ik ben doutsen  
En ik ga het nu hebben over crea 
Vrijdag hebben we altijd crea en dat vind ik het leukst  
Ik ben al bij klei naaien koken pitriet glas en hout ge-
weest 
En we hebben een paar dingen verplaatst op het 
schoolplein  We hebben ook een pannakooi gekregen 
En ik vind in de het aller mooiste in de klas dat iemand 
jarig is 
Van mijn werk vind ik het leukste levelwerk 
Groetjes doutsen 

Hallo ik ben  pier jan reitsma 
Ik heb over crea ik en mijn groepje ziten bij koken en 
nog allemaal  
Ander onder dellen ik vind crea heel leuk om dat je 
veel lol hebt 
En is ook heel gezlig   dit is de laaste ronde van crea 
mischien wel  
De laatse maar mischien ook niet dat weten we nog 
niet ik hoop 
Van wel dan hoop ik wel dat er andere under delen 
zijn want iederen 
Heeft die andre onder delen al gehad  crea is op vrij-
dag  ist kijken wij tjek  
Daar  naar  gaan we naar da  is crea groetjes pierjan  
 
Ik ga het hebben over school plein wij heben  nieuwe 
dingen op   
School plein en dat is een pannakooi    
En we gaan nu het over in school hebben  
Zo als rekenen taal speling  school tv lekker lezen 
Pauze voor lezen en nog even over school plein er zijn 
veel dingen ver plaats 
En nu is het veel neter 
Groeten  Johannes 
 
Hoi ik ben tineke  borger  
Op vrijdag middag hebben  
We crea en op maandag middag 
Hebben gym  
Als eerste heeft groep 3 en 6 gym  
En daarna heeft groep 4 en 5 gym 
 En op maandag en woendag en vrijdag  
Geven de hulpjes de vissen voer en de hulpjes kiezen 
Dinsdag een boek uit en oefenen elke dag en als ze 
goed  
Hebben ge oefent dan mogen ze donderdag bij groep 
1 lezen 
Groetjes tineke  
 
hoi ik ben tanja de bruin 
we hebben een pannakooi op school gekren 
en dat is heel leuk we moeten ook groepen maaken  
wij zijn met groep 3 en 4 het is wel heel 
leuk  ik ga soms in de pannakooisoms is de 
pannakooi  vol er mag 4 tegen 4 der in 
groetjes tanja  
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Hallo ik ben yorden 
En ik heb het over het nieuwe school plein en dat is leuk 
Alles is verplaatst en dat is mooi en er is ook een pan-
nakooi en een swinx 
En we hebben een knijper kaart om te zien wie wat mag 
en de groepen 4 en 3 en 5 8 en 6 7 Zitten samen en de 
pannakooi en swinx zijn leuk Groetjes yorden 
steegstra 
 
hoi ik ben Fleur hofstra.  
en op vrijdag hebben wij crea. 
en dat is heel leuk maar we hebben. ook een nieuwe 
panakooi wij 
zijn met 3 en 4 en dat is leuk . 
en dat was het groetjes Fleur. 
 
Hoi ik ben chantal. 
en we hebben crea op school en de groepjes ken ik uit 
mijn hooft . 
en dat zijn stof en klei  strip  koken  vouwen  glasverf  
en nog hout pitriet  

Dit verhaal is van jobbe zaal 
Het gaat over de pannakooi 
In de vakantie is er een niewe panakooi  geplaatst 
We hebben al groepen gemaakt ik zit met  5-8 
We hebben daar kneiper kaarten voor 
Soms worden die niet goed door geschuift 
Ik ben klaar doei 
 
hoi ik ben annet haaksma 
ik vind het leuk op school 
ik vindrekenen ook erg en ook crea ook 
ik vind het ook leuk dat iemand jarig het is erg leuk op 
school 
op schoolplein hebben we een pannakooi  
dit was het groetjes annet haaksma 
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Elke twee jaar komt de schoolfotograaf langs bij ons op school. Foto Koch komt dit jaar op 7 mei van 8.30 

tot 12.00 uur bij ons op de Gearing. 

Naast de individuele en groepsfoto’s is het ook mogelijk om als gezin op de foto te worden gezet. 

Het eerste half uur (8.30-9.00) willen we hiervoor inplannen. We werken niet met een lijst. Wie eerst komt 

wie eerst maalt.  

Het speellokaal is dit jaar  vanwege opsplitsing van de kleutergroep al bezet. Daarom wijken we uit naar de 

handenarbeid-ruimte. De gezinnen kunnen in grote zaal hun beurt afwachten  

De groepsfoto’s worden bij mooi weer zoveel mogelijk buiten gemaakt. Een tip: trek zoveel mogelijk fel 

gekleurde kleding aan, dat komt het mooiste over op de foto. 

TSO/Overblijven 
Het is misschien niet voor iedereen  allemaal even duidelijk hoe het werkt met het tussen de middag overblijven op 

school. Daarom hierbij even een opfrissertje. 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kan er tussen de middag op school gegeten worden.  

Er wordt eigenlijk altijd in het ‘stilte’lokaal gegeten onder begeleiding van een ouder. 

Er is een heel team van overblijfouders en iedere dag is er iemand anders. Bij beide schoolingangen hangt er een lijst. 

Op deze lijst staat vermeld welke ouders die week de TSO verzorgen. 

 

Mocht u een keertje gebruik willen maken van het overblijven, wordt er gevraagd eenmalig het aanmeldformulier in te 

vullen. Hierop staan alle noodzakelijke gegevens; mocht er iets gebeuren, dan hebben we altijd de belangrijke gegevens 

bij de hand. 

We vragen voor het overblijven een kleine bijdrage. Dit wordt afgerekend in de vorm van een strippenkaart. Ook is het 

mogelijk een losse strip te kopen, maar blijven de kinderen geregeld op school eten is een strippenkaart de meest voor-

delige en gemakkelijke manier. De strippenkaart wordt in de map bij het aanmeldformulier bewaard, dan hoeft u daar niet 

aan te denken. Het geld van de strippenkaarten wordt gebruikt voor bijv. de vergoeding voor de overblijf-ouder, het tosti-

ijzer, spelletjes en knutselspulletjes. Wanneer de strippenkaart bijna vol is, krijgt uw kind van de TSO ouder een briefje 

mee, zodat u tijdig een nieuwe strippenkaart kunt aanschaffen. 

 

Al deze informatie staat ook nog uitgebreid beschreven op de website van school: www.degearing.nl. (onder het kopje 

informatie / overblijven).  

Het aanmeldformulier kunt u daar onder downloads vinden. 

Ik hoop dat het weer duidelijk is, maar heeft u vragen dan kunt die altijd aan mij stellen. Ik ben bereikbaar op 0519-

518956 / 06-51863919 en via tsodegearing@gmail.nl en op woensdagochtend rond half 9 ben ik in het ‘stilte’lokaal.  

 

Vriendelijke groeten, Marty Hofstra. 

Koffieochtend 

Koffieochtend: Rekenen 
 
Het rekenonderwijs van vandaag de dag lijkt al lang niet meer op het rekenonderwijs dat u destijds kreeg. Wat leren 
kinderen tegenwoordig bij het vak rekenen? En hoe kunt u uw kind thuis helpen met het rekenen? Tijdens de koffie-
ochtend proberen we antwoord te krijgen op deze twee vragen en zoomen we verder in op het rekenonderwijs.  
De koffieochtend is verplaatst naar 2 april en is van 8.45-10.00. We vinden het fijn als we vooraf een inschatting kun-
nen maken op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Wilt u deelnemen aan de koffieochtend? Meld u dan aan via: 

directie@gearing-pcbodongeradeel.nl 
 
 Hopelijk tot 2 april! Kan ik op u rekenen?  
  
 Met hartelijke groet, 
 Juf Nicole 

http://www.degearing.nl
mailto:tsodegearing@gmail.nl


De Gearing, samen leren, samen leven! 

De Skeperij 35  

9131 LE Ee  

Telefoon: (0519) 518 267  

E-mail: school@gearing-

pcbodongeradeel.nl 

C b s  D e  G e a r i n g  

31-03-2014 13.30-15.00 Himmeldei 

02-04-2014 Koffieochtend 8.45-10.00 

09-04-2014 Kleuters vrij 

16/17 april Juf Anke afwezig i.v.m. twee-daagse nascho-

ling 

17 april Paasviering. We draaien deze dag een continu-

rooster van 8.30-14.30. De kinderen hoeven 

geen eten mee, want ze krijgen op school een 

paasmaaltijd aangeboden. 

18-21 april Kinderen vrij (Pasen) 

17 april Inleveren kopij Nieuwsbrief april 

K a l e n d e r  

www.degearing.nl 

cbsdegearing.mijnalbums.nl 

Week 13: 24 maart t/m 30 
maart 
Bartimeüs, Marcus 10:46-52 
De intocht in Jeruzalem, Marcus 
11:1-10 
Geef aan de keizer wat van de 
keizer is, Marcus 12:13-17  
Week 14: 31 maart t/m 6 april 
Het muntje van de weduwe, Mar-
cus 12:41-44 
Zalving en verraad, Marcus 14:1-
11 
Pesach, Marcus 14:12-21  

Week 15: 7 april t/m 13 april 
Getsemane, Marcus 14:32-42 
Voor de Raad, Marcus 14:53-65 
Bij Pilatus, Marcus 15:1-15 
Week 16: 13 t/m 19 april 2015: 
Thomas 
Jezus verschijnt aan de leer-
lingen, Johannes 20:19-24 
Thomas ziet Jezus, Johannes 
20:25-29 
Bij het meer van Tiberias, Johan-
nes 21:1-14  

Week 17: 20 t/m 26 april 2015: 
Paulus 
De bekering van Saulus, Hande-
lingen 9:1-19 
Paulus geneest een man die niet 
kan lopen, Handelingen 14:8-18 
Paulus in Rome, Handelingen 

28:16-31  

Tips 

Uitjes 

 

Woansdei 2 april yn it Fries Museum 

Presintaasje boek 'Gewoan gek op skiednis' 

27 februari 2014 15:05 

Op woansdeitemiddei 2 april wurdt yn it Fries Museum yn Ljouwert it berneboek 'Gewoan gek op skiednis. 
Geweldige, spannende en bysûndere ferhalen oer Fryslân' presintearre. It wurdt in hiele gesellige, gewel-
dige, spannende en bysûnder middei mei skriuwers, ferhalen, muzyk en tekenjen. 
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