
Belangrijke data voor in de agenda: 

Het aanbod van Waadzinnig 2022-2023 ligt voor je.

Waadzinnig ondersteunt kinderen om meer over zichzelf, 
en hun omgeving te weten te komen. 

Het bestaat voor het eerst uit een kunst- en cultuur-
menu (kce) en een natuur- en milieu-aanbod (nme), Het 
nme-aanbod wordt verzorgd door IVN, in opdracht van de 
gemeente Waadhoeke en provincie Fryslân. Een pilotjaar.

Het kunst- en cultuurmenu wordt ingericht in vier bou-
wen. Waarbij binnen elke bouw de vier centrale thema’s 
(meertaligheid, erfgoed, landschap, kijken naar kunst) 
terugkeren. Ieder jaar voor elke groep 2 activiteiten. Zo 
krijgt ieder kind 16 activiteiten in 8 jaar tijd. Voor het 

cultuurmenu hoef je, behalve voor de keuze-activiteit in 
groep 7/8, geen voorkeuren aan te geven. 

Voor het nme-aanbod geldt dat er wel een aantal activitei-
ten zijn waarvoor je je moet aanmelden. Wel is alles uit dit 
aanbod gratis voor scholen in dit pilotjaar.

Uiteindelijk is Waadzinnig in opdracht van de scholen in 
Waadhoeke. Jullie zijn eigenaar. Dus laat ons weten wat je 
er van vond en wat jullie wensen zijn. Via het evaluatiefor-
mulier of via contact@waadzinnig.nl

Alles is terug te vinden op onze website:  
www.seewyn.nl/waadzinnig

Noteer onderstaande data vast in de agenda:

5 september 2022: 15.30 -16.30 -  

ONLINE bijeenkomst Waadzinnig: uitleg over NME-aanbod en loket extra aanbod

22 september 2022: 15:00-19:00 -  

cultuureducatiefestival in Leeuwarden

23 november 2022: 15:30-17:30 -  

netwerk cultuurcoördinatoren Waadhoeke

28 maart 2023: 15:30-17:30 -  

netwerk cultuurcoördinatoren Waadhoeke
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Groep 1-2  

Erfgoed 

Saepckes Schatten – Martenastins

Excursie

Saepckes Schatten laat kleuters 
kennismaken met een museum. Zij 
worden in het Nederlands of Fries 
ontvangen door knechten van jonkvrouw 
Saepcke, die in het museum woont. De 
knechten nemen de kleuters in groepjes 
mee door het gebouw en laten ze 
kennismaken met de jonkvrouw. In hun 
zakken zitten spannende voorwerpen: 
een waaier, een klein schoentje, een 
puzzelstuk… Deze voorwerpen leiden naar 
opmerkelijke verhalen in het museum 
en bij elk verhaal hoort een activiteit: 
verkleden, tekenen, de puzzel samen 
maken. Zo krijgen ze oog voor het erfgoed 
dat in het museum bewaard wordt. 

Landschap

Wiesje de Waadkleuter

Een belevingsprogramma over ’t Wad,  
in de klas

Wiesje is een echte kleuter. Vol energie en 
supernieuwsgierig. Ze woont vlak aan de 
grote zeedijk en heeft haar eigen huisje 
gebouwd aan de rand van het wad op 
een grote bult modder. Het is een huisje 
van wrakhout, touw, piepschuim en nog 
veel meer juttersgoed. Dit heeft ze zelf 
allemaal gevonden op het wad. Ja, je kunt 
wel zeggen dat Wiesje fan van het wad 
is. Op het wad beleeft Wiesje de mooiste 
avonturen. Ze zoekt schelpen, wadpieren 
en krabben. Vangt kleine visjes en ze kent 
alle vogelgeluiden uit haar hoofd!  Wiesje 
is een hele bijzondere kleuter, ga je met 
haar mee het wad verkennen?

Kijken naar Kunst

De Melkweg – Stichting de Beweging 
i.s.m. Tryater

Een meedansvoorstelling op de boerderij 
over koeien en melk 

Taury vindt koeien zo mooi. Haar naam 
betekent ‘koe’ in het Latijn en dat vindt 
ze heel speciaal. Zo speciaal dat Taury 
besloten heeft dat ze later, als ze groot 
is, koe wil worden. Maar als je koe wilt 
worden, wat moet je dan kunnen? Al 
dansend neemt Taury de kleuters mee het 
boerenerf over. Samen gaan ze door te 
proeven, voelen, ruiken en doen op zoek 
naar de antwoorden op Taury´s vragen. En 
komen ze erachter of je eigenlijk wel koe 
kunt worden.

Meertaligheid

Spelen met Taal

Vernieuwd programma! - in de klas

We worden allemaal geboren met 
een Taalmachientje in ons hoofd. Daar 
zitten de klanken in waarmee elke 
taal begint en die we nodig hebben en 
gebruiken om iets te vertellen in de 
taal die bij je past. Maar welke taal is 
dat? Hoe klinkt het als ik iets zeg? En 
als jij iets zegt? Of je heit en mem? Wat 
als je alleen klanken hebt om mee te 
communiceren? Voor de leerkrachten is er 
een inspirerend kort introductiefilmpje om 
de kinderen en zichzelf op de komst van 
de kunstvakdocent voor te bereiden.  

KUNST & CULTUURMENU
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groep 3-4

Erfgoed

Ik wurd Keatser! - Kaatsmuseum

Museumbezoek en kaatsclinic  

Piet Jetze is 8 jaar en het enige wat hij 
wil is de beste kaatser van de wereld 
worden. Elke dag oefent hij, in de pauze 
op school slaat hij altijd een balletje en 
hij slaapt zelfs met zijn kaatshandschoen, 
die ligt onder zijn kussen. En ‘s nachts 
dan droomt hij dat hij wereldkampioen 
kaatsen is en de grootste prijs van alles 
wint de koningsbal van de PC.  Piet 
Jetze is nu, na vele jaren met pensioen 
en heeft zijn kaats spullen aan het 
kaatsmuseum gegeven. De kinderen gaan 
ontdekken of het Piet Jetze is gelukt om 
de koningsbal van de PC te winnen en 
leren ondertussen van alles over kaatsen. 
Daarna mogen de kinderen zelf aan de 
slag. En net als Piet Jetze elke dag deed, 
oefenen zij het kaatsen. 

Landschap

Greide Húskes - Heech en Dreech 

Kunstenaar in de klas

Een grote muur van klei en zand, 
vlakbij de zee. Een perfecte plek om te 
wonen. De zee komt er nog net aan toe. 
We kunnen er jagen, noten en bessen 
verzamelen en vissen. Eerst kwamen we 
er alleen in de zomer maar nu hebben 
we er een huis gebouwd, van modder 
en stront… Echt waar! We wonen er 
nu al heel lang, en ons huisje bouwen 
we steeds een beetje hoger. De buren 
om ons heen doen dat ook. En op een 
dag besluiten we onze eiland-huisjes 
te verbinden. We bouwen een echte 
dorpsterp. Iedereen zit hoog en droog 
en veilig tegen de zee.  Door middel van 
interactieve elementen in de klas leren de 
kinderen hoe terpen tot stand kwamen. 
De kinderen gaan daarbij zelf actief aan 
de slag. We combineren dit (voor zover 
dat mogelijk) met een bezoek aan de terp 
in eigen dorp of stad.  

Meertaligheid

Een Zee van Talen 

Vernieuwd programma! - in de klas

Wist je dat iedereen een Taalmachientje in 
zijn hoofd heeft?  En dat daarin alle 
talen van de wereld passen? Welke talen 
zijn er eigenlijk? Voelen we de dingen in 
de ene taal hetzelfde als in de andere 
taal? Vertellen we altijd met woorden? 
Of kan dat ook anders? Samen met de 
kunstvakdocenten dans en taal gaan de 
kinderen onderzoeken hoe ze met de 
Waadhoekse talen ontdekken wat er 
mogelijk is. Voor de leerkrachten is er een 
inspirerend kort introductiefilmpje om de 
kinderen en zichzelf op de komst van de 
kunstvakdocent  voor te bereiden.  

 

Kijken naar Kunst

Wat is er nu weer aan de hand? – 
Museum Martena

Museumbezoek en workshop in museum

Alles is voortdurend in beweging. Kijk 
maar eens naar en foto van jezelf toen 
je baby was, met piepkleine handjes. 
En volgend jaar ben je alweer verbaasd 
over een foto van jezelf nu. Kunstenaar 
Joost Vandebrug is erdoor gefascineerd. 
Soms bekijkt hij wat hij vindt onder een 
microscoop. Zandkorrels, stenen, een 
bloem. Tijdens een rondgang door de zaal 
waar zijn kunstwerken hangen, voel je de 
verwondering. Tijd om zelf geïnspireerd 
aan de slag te gaan.  Door heel goed naar 
onszelf en elkaar te kijken, ontdekken we 
hoe we van hetzelfde mensenmateriaal 
gemaakt zijn, maar toch met heel eigen 
kenmerken. Met tekenmateriaal drukken 
we de bevinden van het onderzoek uit. 
We zien hoe alles stroomt.  Een workshop 
over ver(h)andering 

KUNST & CULTUURMENU
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groep 5-6

Erfgoed

Er mist een planeet / Ik zie, ik zie wat jij 
niet ziet – Planetarium

Museumbezoek - excursie

Alleen voor Waadzinnig staan Eise 
Eisinga, zijn vrouw Pietje en de 
buurvrouw klaar om de kinderen te 
ontvangen in de Planetariumkamer.  
Daarna gaan de kinderen met een 
speurtocht het museum door. In ‘Help, 
er mist een planeet!’ staan de planeten 
van ons zonnestelsel centraal. Bij ‘Ik 
zie ik zie wat jij niet ziet’ gaat het over 
licht en duisternis. Onderzoeken en 
ontdekken staan daarbij zo veel mogelijk 
centraal. Ter voorbereiding ontvang je 
een lespakket met daarin ook creatieve 
manieren om het onderwerp tot leven te 
brengen. Ook voor de verwerking worden 
suggesties gedaan. 

Kijken naar Kunst

Weet je nog, Sammie? – Theater Gnaffel 

Voorstelling in Theater de Koornbeurs

Na een lang en gelukkig leven is Poes 
Sammie heel erg moe. Hij gaat liggen op 
zijn favoriete plekje onder de oude eik. 
Daar ligt hij heel stil, zelfs zijn snorharen 
bewegen niet. Han, Lotte en Klaasje zijn 
erg verdrietig en willen Sammie ‘het 
beste afscheid van de wereld’ geven. Ze 
besluiten op reis te gaan om anderen te 
ontmoeten die ook iets of iemand hebben 
verloren en samen uit te zoeken hoe je om 
kunt gaan met verlies en verdriet. 

Met gevulde rugzakken en een lange 
lijst met vragen gaat het drietal op pad. 
Hoe doe je dat, afscheid nemen? Weet je 
nog, Sammie? is een speelse, muzikale 
voorstelling met kleurrijk poppenspel en 
magische beelden. 

Landschap

De kerk als tijdmachine 

Kunstenaar in de kerk (lokaal)

Oude kerken bepalen de skyline van 
de Waadhoeke. Als je buiten het dorp 
bent, zie je vaak de kerk boven alles 
uitstijgen. Waarom staat die daar eigenlijk, 
en hoe lang al? De kerk is eigenlijk een 
tijdmachine, met veel sporen die je iets 
vertellen over vroeger. We gebruiken de 
kerk als tijdmachine in deze les. Op zoek 
naar sporen van het verleden. We gaan 
ook zelf bouwen. Daarvoor gebruiken we 
basisvormen die we gaan maken. Denk 
aan een steen, een boog, een raam, 
een dak, een haantje op de toren 
enzovoort. Met deze basisvormen gaan we 
de kerk opnieuw maken in het landschap, 
van vroeger, nu of in de toekomst. Meertaligheid

De Taal van je Verhaal 

Vernieuwd programma – in de klas

Gefeliciteerd! Jij hebt een Taalma-
chientje in je hoofd. Het zit barstensvol 
met tovertaal waarmee jij je verhaal 
kunt vertellen in de taal van je hart en in 
elk denkbare vorm. Een Friese rap? Een 
Bildtse fotostrip? Een Nederlandse 
brief? Samen met de Taaltoveraar gaan 
de kinderen verzinnen en verbeelden 
met behulp van de Magitaal. Voor de 
leerkrachten is er een inspirerend kort 
introductiefilmpje om de kinderen en 
zichzelf op de komst van de Taaltoveraar 
voor te bereiden.  

 

KUNST & CULTUURMENU
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groep 7-8

Nieuw: Keuzeonderdeel 

Dit jaar kunnen de groepen 7/8 die ingedeeld zijn voor het Keuzeonderdeel zelf een 
keuze maken uit een van deze drie activiteiten.

Wanneer je bent ingedeeld voor dit onderdeel, krijg je bericht van ons hoe je verder je 
keuze kunt maken.

Combinatiebezoek Bunker Koehoal \ Zodenhuis te Firdgum 

Met de klas terug in de tijd. Je bezoekt twee locaties waar je teruggaat in de 
geschiedenis van Waadhoeke. 

Op de zeedijk bij Tzummarum bezoek je bunker Koehoal, een oude Duitse bunker 
die ons herinnert aan de oorlogstijd.  Vlakbij, in Firdgum, staat het Zodenhuis. Het 
Zodenhuis is een reconstructie van huizen zoals die tussen de 4e en de 8e eeuw 
in Friesland stonden. Leerlingen ontdekken hoe de bewoners van een zodenhuis 
destijds leefden. 

Noord Nederlands Orkest - Pieter Roelf Jeugdconcert ‘Concert voor Rafiq’ 

Concert voor Rafiq is een interactief kinderconcert op basis van de muziek van 
de eerste symfonie van Mahler. Alles wat normaal niet gebruikelijk is tijdens een 
klassiek concert mag nu juist wel! Zingen, dansen, een regenkoor maken, drummen 
op je lichaam. Samen met het NNO en verteller Eric Robillard zijn de kinderen 
onderdeel van het concert. 

Seewyn - POP  in de klas 

Hoe tof is het om met je klas in een popband te spelen. In één schooldag leren jullie 
spelen op instrumenten, zingen en een eigen popsong te maken. Onder leiding van 
een echte bandcoach gaan jullie een hele dag aan de slag om aan het einde van de 
dag aan de hele school op mini-popconcert te geven.

 

KUNST & CULTUURMENU
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Landschap

Soundscapes op ’t Wad - De 
Aerdenplaats 

Excursie en workshop 

De Aerdenplaats is een bijzondere plek 
die zijn naam dankt aan de plaats waar 
extra aarde is gelegd. Als je goed kijkt 
kun je die verhoging nog heel goed zien. 
De Aerdenplaats ligt op ‘t Bildt, een 
bijzonder stukje Waadhoeke. Vroeger 
was dit land namelijk zee, de Middelsee. 
Nu wordt het land gescheiden van de 
zee door de zeedijk en de kwelders. Het 
onderwerp van deze workshop is 
geluiden de kracht van het water. Wat is 
geluid eigenlijk? Wat doet de omgeving 
met geluid? Hoe zou de omgeving klinken 
als er geen dijk zou zijn? Dit alles gaan 
we leren in de workshop ‘Soundscapes 
op ’t Wad’. 

Meertaligheid

Denken over Taal

Vernieuwd programma – in de klas

Intussen weet je dat jij een 
Taalmachientje je hoofd hebt. Maar 
om het werkend te houden heeft het 
input nodig. Tijd om na te denken over 
hoe andere Taalmachientjes 
werken. Daarvoor hebben we vragen 
nodig. Wat zijn de overeenkomsten, of 
verschillen tussen jouw taal en die van 
anderen? Gebruik je overal dezelfde 
talen? Hoe handig is het als je 
meertalig bent? Wat is de invloed van 
jouw omgeving op je taal? Waaraan merk 
je dat, en hoe verbeeld je dat? Samen 
met de vakdocent Audiovisueel zoeken 
de kinderen antwoorden op deze 
vragen, die ze laten zien op film. Hoe 
maak je bijvoorbeeld een Fries gedicht 
zichtbaar? Of datzelfde gedicht in het 
Engels? Voor de leerkrachten is er een 
inspirerend kort introductiefilmpje om de 
kinderen en zichzelf op de komst van de 
kunstvakdocent voor te bereiden.  

Kijken naar Kunst

Ik en de wereld – EYE Amsterdam en 
Koornbeurs Franeker

filmbezoek en workshop

In filmtheater de Koornbeurs kijken 
de leerlingen naar een compilatie 
van films waarin ze kennismaken 
met leeftijdsgenoten. Filmportretten, 
in documentaire- of animatievorm, 
waarin duidelijk wordt dat het niet altijd 
eenvoudig is te zijn wie je wil zijn. Kijk 
mee en ontdek welke verschillen en 
overeenkomsten je ziet met jezelf. En wat 
zou jij doen als je in andermans schoenen 
zou staan?  

In dit programma worden leerlingen 
uitgedaagd om te reflecteren op 
verschillende perspectieven en deze in 
een context te plaatsen. Het bezoek aan 
de Koornbeurs wordt gecombineerd met 
een actieve verwerkingsles.  

KUNST & CULTUURMENU
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Nieuw dit jaar: 

De gemeente Waadhoeke investeert in een pilotjaar 
natuur- en milieueducatie voor de scholen in 
Waadhoeke.

Dit aanbod zal bestaan uit voornamelijk gratis 
aan te vragen projecten, lesmateriaal en 
deskundigheidsbevordering voor leerkrachten. Alles 
te vinden onder 1 loket: Waadzinnig.

De komende weken zal er veel aanbod aangevuld 
worden op de website en waar mogelijk geven 
we ook de combinatiemogelijkheden aan tussen 
cultuur- en natuuractiviteiten.

Check vanaf nu de website dus regelmatig: www.
seewyn.nl/waadzinnig

Op 5 september van 15.30-16.30 is er een ONLINE 
bijeenkomst van Waadzinnig waarin oa. alles over 
het natuur- en milieuaanbod toegelicht zal worden. 
Zet alvast in de agenda!

Twee projecten vast uitgelicht:

NATUUR- EN MILIEUAANBOD

Wad ’n Wonder

Schoolbreed Project (1-8) 
Leerkrachttraining 

gratis aan te vragen via de website www.
seewyn.nl/waadzinnig

Een project voor groep 1 t/m 8 over het 
Waddengebied. Aan de hand van ontdekpaden 
die in of rondom de school zijn uit te zetten, 
gaan leerlingen via zelfontdekkend leren 
aan de slag met dit thema. In het project 
zoomen we in op de ontstaanswijze, flora 
en fauna en waarom dit gebied een Unesco 
Werelderfgoed status heeft. Tijdens een 2 
uur durende training hebben leerkrachten 
hun gehele lesvoorbereiding gedaan en 
kunnen ze zelfstandig met het project aan 
de slag. Alle benodigde materialen worden 
voor een bepaalde periode uitgeleend aan 
de deelnemende scholen. De uitvoering van 
het project met leerlingen kost minimaal 2 
uur (uitvoeren ontdekpad), maar is ook zeer 
geschikt voor een projectweek of –periode.

GiGAGroen Kinderboekenweek 2022 - combinatie van 
natuur, cultuur en taal 

Lespakket en inspiratiebijeenkomst voor leerkrachten

 – gratis aan te vragen – wel aanmelden via www.seewyn.
nl/waadzinnig

Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar Gi-ga-
groen’.  Alle scholen in gemeente Waadhoeke kunnen 
gratis meedoen aan het IVN-project dat hierop aansluit. 
Op donderdag 15 september houden we een inspirerende 
provinciale bijeenkomst met leuke workshops rond 
het thema. Bomen zullen centraal staan tijdens deze 
bijeenkomst. IVN werkt hierin o.a. samen met Arcadia, 
Stichting Boomfeestdag en Keunstwurk. 

Scholen kunnen zich met maximaal 2 leerkrachten 
aanmelden 


