
Skoalbesite oan ‘Op ’e trije’ en de ‘Otto Clantskoalle’ 

 
De bern fan de skoallen Op ’e trije fan Ferwert en de Otto Clantskoalle yn Boksum ha 
meidien oan de Fryske Berneboekesjuery . 

We hearden dat der in powerpointpresintaasje makke is oer .  
Ien fan dizze boeken sil dit jier de Sulveren Spjelde winne. 
Mei de presintaasje koene dy bern harren klasgenoaten fertelle – en sjen litte - wêr’t de 
boeken fan de Traveliers oer gean. 
Fan harren juf Joke Scheffer krigen wy hjir in mailtsje oer:  
 

Dach Auck, 
 
Fan 'e middei ha ik mei bern fan 4 skoallen in powerpointpresintaasje makke 
oer de Traveliersrige foar de Berneboekesjuery. 
Mei ien fan de famkes kaam ik yn petear oer de ynhâld fan Fryske 
berneboeken. 
Se sil aanst nei it Gymnasium en se fynt dat de boeken wat mear oer glamour 
en glitter gean moatte, mear famkeseftich. 
Ik ha har tasein dat ik dat oan dyn trochjaan sil. 
By dizze dus. 
 
gr. Joke 

 

Mear  
Dêr woene we mear fan witte! 
 

Op 10 maaie hat Auck by groep 8 fan ‘Op ’e trije’ yn Ferwert west. 
Mar de opmerking oer glitter en glamour kaam hjir net wei. Dat we ha praat oer de 
presintaasje en de boeken. Ien titel wie dúdlik favoryt. 
 
Auck frege nei ideeën foar nije boeken. Der kamen in hiel soad reaksjes: 

• ‘In boek oer in wietplantaazje’. Mar, we betochten dat dit eins yn Kantsjeboard ek al 
oan de oarder kommen wie. 

 
• ‘In boek oer stropers yn Afrika! Dat se in bist rêde. En dat dy dochs noch deagiet, 

mar dat er dan op it lêst noch in jong krijt. Dan rint it minder silich ôf.’ 
 

• ‘Of in boek dat yn Denemarken spilet. Dat der in byld stellen is. Dan blykt dat der 
mear bylden stellen wurde. De Traveliers krije troch tafal sa’n byld yn hannen, of 
keapje dat. As dat stikken falt, blykt der in briefke yn te sitten, of sa. Kinne se sykje 
om in skat!’ 

 
Oare ideeën:  

• ‘In aventoer yn Yndia 
• Oer in ferdwaalde dolfyn, en dat der yn in grot mear dolfinen finzen sitte 
• In aventoer yn Meksiko! Oer in ûnbekend doarp. Mei in ninja! Of oarloch. 
• In ferhaal oer in kamelentocht yn Egypte. Dat se fêstsitte yn in piramide. In boek mei 

hiëroglifen. Dat se yn twa groepen ferdield reitsje en elkoar kwyt binne. Dat der in 
grêfkelder is mei mummy’s en skatten! 

• In boek oer Itaalje: fiësta, pizza’s, strân en gondels 



• In ferhaal oer in boat: dat der in stoarm komt, dat se trochdriuwe nei in eilân. Dat in 
man harren oppikt en se by him oernachtsje moatte. Mar dat is in gefaarlike man, 
dy’t de bern opslút. Dat der liken oan board binne!’ 

 

Ta beslút fan dizze ynspirearjende middei lies Auck noch in ferhaal oer  foar. 
De bern fûnen it geweldich. En hielendal doe’t se nei ôfrin ek noch achter de kompjûter 
mochten fan master. Mar dy seach strang ta, dat it koe net sa gean as by de bern út it 
ferhaal... Spitich! 
 

-------------------------------- 
 
Op 15 maaie folge der in besite oan groep 7 en 8 fan de ‘Otto Clantskoalle’ yn Boksum: 
Earst mar oer de glitter en glamour! Hoe sjogge se dat? 
 
‘No, dat der in famke mei make-up pielt en sa. Of dat se in klean-tic  hat, of mei oare 
freondinnen deroer praat.’ 
 
Dat soks net goed by de haadpersoanen past, begriepen se bêst. ‘Mar der kin dochs wol in 
oar bern mei dy’t soks wol docht, toch?’  Prima idee! 
 
En dat famkeseftige? Hoe sjogge se dat? 
 
‘Dat Fardau ferlyfd wurdt. Op Jelle, of sa.’   Hm, ek net ûnaardich!  
‘Of dat se ferlyfd op ien wurdt, dy’t se letter hiel stom fynt.’ 
 
 

Doe mar oer nei de fraach: Ha jim ek  
Jawis wol: 
 

• ‘Dat dy Yndiaanske jonge út Fûgelrij yn de Canyon yn Fryslân komt’ 
• ‘Dat ien net mear op skoalle komt en de bern him yn de stêd sjogge’ 

 
Auck fertelde dat har nije boek yn Fryslân spylje sil, oer in sylfakânsje. Mar se wit eins noch 
net krekt hoe no fierder... 
 
Dêr wisten de bern wol rie mei: 

• ‘Dat se op sylkamp gean en in lyk – fan in stroper - yn it wetter fine. Mar se ha gjin 
berik mei de telefoan, dat se kinne it net melde.  

• Se komme dan op in eilân. Dêr wurdt in speurtocht organisearre en pesters stjoere 
har de ferkearde kant út. 

• Se fine in bist yn in fûke, dat rêde se dan.  
• Se geane op ûndersyk út en fine út dat it wurk fan in stroper is. Se sjogge in âld 

hutsje, dêr fine se in oare stroper. Dy mannen ha rûzje hân en se tinke dat de iene 
de oare fermoarde hat en yn it wetter goaid. Dat is dan net sa, hy is yn in fûke rekke 
en ferdronken! 

• Of sa!’ 
 
Auck seach it hielendal sitten!  
 



 
 
‘As dat boek oer dy sylfakânsje der komt, dan moat de namme fan de skoalle der fansels al 
yn! En de nammen fan de bern. Wurde we ‘beroemd’!  
 
Auck ha tasein dat dat fansels dien wurde sil, as it boek der komt. Se hâldt de skoalle op de 
hichte! En mei de holle fol ideeën is se nei hûs ta fytst. 
 
No dat boek noch! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


