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FRYSKE TEMATITELS



GROEP 1 EN 2

It aldermoaiste dinoboek

Dawn Sirett
Kartonboek mei lûden en in hiel soad flapkes! Wêr sitte de lytse (en de 
grutte) dino’s?
Watfoar dino is it en wat yt er? Do hearst allegear spannende lûden en wat 
soe der achter de flapkes sitte?
ISBN 9789492176912, priis € 14,99

En doe… wiene der dino’s  hiel lang lyn,  hoe seagen se der út?

Pake en beppe Pluis

Dick Bruna
Nijntje giet op besite by pake en beppe: ‘pake hat in autoped makke foar 
nijn’ en nijntje ‘breidet in omslachdoek foar beppe’. By de tee krije pake en 
beppe en nijntje ‘bûterkoekjes’.
ISBN 9789056150372, priis € 6,95

En doe.... boartersguod, iten en oare bezichheden út pake en beppe’s tiid

It grutte foarlEsboek

Ferskate skriuwers 
Moaie, spannende, gekke, fleurige ferhaaltsjes, gedichten en ferskes oer 
fan alles en noch wat. It Grutte Foarlêsboek II is in foarlêsboek om alle 
dagen út foar te lêzen! Ferskate auteurs en yllustrators hawwe meiwurke 
oan it boek.
ISBN 9789493159150, priis € 22,50

En doe....it ferhaal fan ‘Rins en de blauwe slúf’ giet oer ferneamen en dan 
kinst fansels hiel goed in stambeam meitsje.



Jip en Janneke

Annie M.G. Schmidt
Alle aventoeren fan de ultime beukerfreontsjes Jip en Janneke binne 
byinoar brocht yn dit boek. Fan ‘Jip en Janneke boartsje tegearre’ oant 
‘Dach Jip, Dach Janneke!” Mei in soad yllustraasjes yn swart-wyt én yn kleur. 
In moai ynbûn boek fol foarlêswille.
ISBN 9789492176387, priis € 26,99

Ferhaaltsjes dy’t oanslute by it tema fan de Kinderboekenweek 2020 
En doe?

100x Tomke diel 2

Hûndert ferhaaltsjes mei aventoeren fan Tomke, syn hûntsje Romke, 
buorfamke Yana Yu en Kornelia.
ISBN 9789492176134 , priis € 9,95

Side	 Titel	 	 	 	 Oanslutingspunten:
11 Help, in hekse!  Ferklaaifeest, klean fan earder
14 In ko mei kraantsjes  in ko mei de hân melke
25 Wêr binne de earpels  Sels earpels yn de grûn dwaan
60 âlde auto’s   Alde auto’s 
66 Tomke wint in bear  Spultsjes fan earder op de merke
82 It ljocht falt út   Libje sûnder stroom

Side	 Titel	 	 	 	 		Oanslutingspunten:
Ferskillende winkels, ambachten doe en supermerk   
9 Nei de skuonmakker    âlderwetske skuonmakker, sûnder masines (yllustraasje)
28 Se komme thús mei in hûntsje winkel mei lapkes en jern, mandarine man mei in     
       karre mei mandarinen
68 Jip is in famke     winkel mei allegear stopflessen op de toanbank
91 Winkeltsje boartsje    winkel mei losse, net-ferpakte produkten, weachskaal
258 Bah, fiis     winkelman dy’t bestelling opnimt en selsbetsjinning

Spultsjes 
156 Jonas yn de walfisk    âld berneferske + spultsje
178 Blyndoekje boartsje    bernespultsje
24 Jip is de meester    skoalboerd/digiboerd, yn de hoeke stean foar straf
200 Tefolle postsegels    brieven stjoere en moderne kommunikaasjemiddels,    
       âlderwetske postsegels dy’t net selsklevend binne
252 Bal jern     beppe helpe mei jern opwinen foar it breidzjen



GROEP 3 EN 4

Sipke syn alvestedetocht

Lida Dykstra & Harmen van Straaten
Pake Pipermûs docht mei oan de Alvestêdetocht, dat fynt er it moaiste wat 
der is. Wat er net wit is dat Sipke, syn pakesizzer, stikem yn syn tas krûpt is, 
want Sipke woe ek sa graach meiride en Fryslân sjen. Twatalich.
ISBN 9789047625179, priis € 7,99

En doe...de lêste Alvestêdetocht wie yn 1997, sport en ferfier fan doe 

Sipke sil sile

Lida Dykstra & Harmen van Straaten
Pake Pipermûs giet moarns betiid fuort om te silen. Syn pakesizzer Sipke 
mei net mei. Dêrom bout Sipke tegearre mei Hotske Hazze sels in boatsje 
fan hout en in lekken fan ‘e waskline. Mar de hurde wyn blaast har rjocht 
op it skûtsjesilen ôf! Twatalich.
ISBN 9789047626855, priis € 7,99

En doe.....  skûtsjesilen, ferfier eartiids

GROEP 5 EN 6

De blauwe jonge

Lida Dykstra
Uniastate moat restaurearre wurde, mar de jonker hat dêr gjin jild foar.
De bern fan basisskoalle “De Opstap” helpe om jild yn te sammeljen. De 
jonker sil rûnliedings jaan. Earst is dêr net safolle animo foar oant Jort fer-
telt dat der in spoek yn de state is: de blauwe jonge dy’t ek op in skilderij 
stiet...
ISBN 9789062739837 , priis € 7,50

En doe.....states en stinzen, jonkers

Lindbergh,it grutte aventoer fan in fleanende mus

Torben Kuhlmann
It libben wie gefaarlik wurden foar lytse mûs. Oeral stiene mûzefallen, leine 
fijannen op ‘e loer en ien foar ien wiene syn mûzefreonen ferdwûn. Mar 
wêrhinne? Nei Amearika?
ISBN 9789062739936, priis € 17,95

En doe……skiednis loftfeart, útfinings, emigraasje



GROEP 7 EN 8

Wenje yn in skilderij

Lida Dykstra
Laurence is de dochter fan de skilder Lawrence Alma-Tadema (1836-1912). 
Se wennet mei har âlden, suske Anna, juf, it personiel en de hûn Brio yn in 
grut en bysûnder hûs yn Londen en fertelt yn dit boek hoe’t it is om de 
dochter fan in ferneamde keunstner te wêzen.
ISBN 9789492052209, priis € 15,95

En doe....libben fan doe, skiednis skilderkeunst

It spukskip

Lida Dykstra 
25 fan Lida Dykstra har moaiste ferhalen, troch de jierren hinne al earder ferskynd 
yn tydskriften lykas Holder, Switsj, Tsjek en LinKk, binne bondele yn dit boek.
ISBN 9789493159044, priis € 14,95

De Weddenskip

Lida Dykstra, yllustraasjes Nina Peckelsen
De bline dichter Bernlef helpt Jari, dy’t fan moard fertocht wurdt, om te 
ûntsnappen oan in stel soldaten. Bernlef nimt Jari op sleeptou, yn de hope 
dat er syn learling wurde wol. Sy komme yn in herberch telâne. Dêr sjongt de 
âldman, om in miel te beteljen, in lang liet oer de slûchslimme Loki, dy’t seis 
foarwerpen mei bysûndere krêften troch de dwergen fan Nidavellir meitsje 
lit. Jari en in bûnt publyk hearre spannende ferhalen út de Noardske 
mytology: oer de spear Gungnir, it skip Skidbladnir, de hammer Mjöllnir en 
folle mear. Pas as de sinne opkomt, is it liet ôfrûn. En pas dan docht ek bliken 
wat de djipper lizzende motiven fan Bernlef binne…
ISBN 9789492176622, priis € 15,00

En doe….. âlde ferhalen út de Noardske mytology ferteld troch de bline 
dichter Bernlef út de achtste iuw

Side	 Titel	 	 	 	 Oanslutingspunten:
9 De lekke wetterkrûk  Ferhaal dat spilet yn de Ferbeane Stêd fan 
     de Sineeske keizer
14 It riedsel fan de skulp  basearre op de Grykse mytology fan Kening  Minos fan Kreta
32 It spûkskip   âlde sêge oer ‘De vliegende Hollander’
46 Vintagefamke   âlde meubels en klean
76 De nije lichtmatroas  oan board fan in skip nei de East (Batavia) yn de tiid fan de VOC
86 De dochter fan Mata Hari oer de dûnseres/spionne Mata Hari begjin 1900
93 It oranje kofferke  oangripend ferhaal oer Inuit bern út Grienlân dy’t yn 1951 by har   
     âlders weihelle waarden en nei Denemarken brocht om har   
     ‘beskaving’ by te bringen
98 Rebûlje om Ruby Bridges wierbard ferhaal oer ien fan de earste swarte famkes dy’t opjûn   
     wurdt by in ‘wite’ skoalle yn it Amearika fan 1960



Gek op skiednis

Mei bydragen fan Erik Betten, Han Nijdam, Janny van der Molen, Lida 
Dykstra, Mindert Wijnstra en yllustraasjes fan Aart Cornelissen.
Fryslân hat in hiele eigen skiednis, mei allerhande nijsgjirrige ferhalen en 
minsken. En dêr kinst yn Gewoan gek op skiednis alles oer lêze. It giet oer 
geheimtaal, de ko, de Romeinen, in eksoatyske spionne, Grutte Pier en Abe 
Lenstra. En wistesto dat “Fries” earder keapman betsjutte en dat Fryslân 
in eigen kening hie? Dat ast fjirtjin of fyftjin jier wiest al op de universiteit 
yn Frjentsjer sitte koest en dat der tusken 1880 en 1914 mear as 20.000 
Friezen emigrearre binne?
Nee…. Dan wurdt it heech tiid datsto dit boek lêst.’
ISBN 9789062739806, priis € 14,95

En doe......Fryske skiednis

De huodsjes fan Mata Hari

Lida Dykstra
Mata-Hari, de eksoatyske dûnseres en spionne dy’t yn 1917 troch de 
Frânsen fusillearre waard, wie by har libben al wrâldferneamd. 
Tsjintwurdich, mear as 100 jier nei har dea, is de ynteresse foar dizze 
bysûndere frou allinnich noch mar grutter. Hoe kin dat? Wa wie sy no eins? 
Yn dit boek fertelle de huodsjes fan Mata-Hari mei-inoar it libbensferhaal 
fan harren eigeneresse. 
ISBN 9789492052377, priis € 14,95

En doe…. It ferhaal spilet yn 1918, in winkel mei huodden (moade), âlde 
foto’s

It deiboek

Janny van der Molen
In twatalich ferhaal oer in Frysk famke fan doe en in ‘Hollânske’ jonge fan no: 
wat hawwe dy mei-inoar te krijen? Wat is der oan ‘e hân mei in skilderij en 
hokker rol spilet it deiboek fan Jehannes de Groot? In (foar in part wier bard) 
ferhaal oer striid, moed én echt freonskip.
Geartsje hat skjin har nocht fan de djippe earmoede, de honger en de kjeld. 
Se wol in better libben foar har heit en mem, foar harsels en foar alle oare 
minsken yn ús lân. Dêr wol se foar stride, ek al is har mem dêr poer op tsjin. 
En stride docht se, mar dat bringt har swier yn ‘e problemen…
Niels uit Tilburg komt met zijn familie in het Friese Boazert terecht als zijn 
moeder burgemeester wordt van Boazeradiel. Echt blij wordt hij daar niet van. 
Het is saai en leeg in Boazert. Niels mist de stad en zijn vrienden. En had hij 
maar een ‘gewone’ moeder, eentje die minder opvalt.
ISBN 9789493159068, priis €16,50

En doe… sosjale striid, Domela Nieuwenhuis, frouljuskiesrjocht



Oebele en Abele - de Fryske frijbutsers

Aart Cornelissen
In humoristysk stripboek fan Aart Cornelissen oer de Fryske Frijheid. It 
ferhaal spilet him ôf yn de tiid fan de Fryske Frijheid en giet oer de tiid 
krekt foar de Slach by Warns yn 1345. De styl fan it stripboek is ynspirearre 
troch Asteriks en Obelix. Neist dat der in soad histoaryske ynformaasje yn 
stiet, stiet it boek ek fol mei grapkes. Sa spylje bekende Friezen, of better 
sein foarâlden fan bekende Friezen in rol yn it boek: de bruorren An-
kersma, Paulus Pietersma, Geert Makkinga en Chris Wassenaar, om mar in 
pear te neamen, en wurdt der mei in fette knypeach útlein wêr’t bepaalde 
Fryske tradysjes weikomme.
ISBN 9789492176011 , priis € 5,95

En doe….tiid fan de Fryske frijheid

Spegelspreuk

Lida Dykstra 
De 9-jierrige Willem, prins fan Oranje, rint fan hûs fuort. Hy komt terjochte by 
syn beppe Marijke Muoi. Dy wennet yn Ljouwert, yn paleis it 
Princessehof. Earst ferfeelt Willem him ôfgryslik. Mar dat feroaret as in âld 
wyfke yn it keunstkabinet fan it paleis in spegelspreuk útsprekt. 
Spegelspreuk jout in soad nijsgjirrige ynformaasje oer de stêd Ljouwert en it 
libben oan it hof fan Marijke Muoi yn ‘e 18de ieu. Mar boppe-al is 
Spegelspreuk in spannend aventoer oer de freonskip tusken in ûndernimmend 
prinske en syn lakei. Foarlêzen troch de skriuwer.
Audioboek, € 12,00

En doe……libben oan it Keninklik hof, skiednis Ljouwert



By	it	Berneboekewike-tema	‘En	doe…’	binne	yn	Spoar	8	fjouwer	hagelnije	
projekten	makke	foar	groep	5	o/m	8.	Yn	dy	projekten	geane	de	learlingen	
op	syk	nei	ferhalen	út	it	deistich	libben	fan	harren	pakes	en	beppes.	
Se	dogge	ûndersyk	nei	it	boartersguod	fan	pake	en	beppe,	
fine	se	út	wat	der	by	pake	en	beppe	op	’e	tafel	stie	en	wat	pake	en	beppe	
dêrfan	fûnen,	se	fergelykje	de	skoalle	fan	no	mei	de	skoalle	fan	doe	of	se	
litte	in	jonge	ferzje	fan	pake	of	beppe	de	haadrol	spylje	yn	in	aventuer	dat	
him	ôfspilet	yn	harren	bernetiid.	
Troch	te	praten	mei	pake	en	beppe	en	te	wurkjen	oan	de	
projektopdrachten	leare	de	learlingen	oer	de	bernetiid	fan	pake	en	
beppe	en	wurkje	se	fansels	oan	taaldoelen	foar	it	Frysk.	
Mar	dizze	projekten	hawwe	noch	in	ekstra	mooglikheid!	
Yn	2021	wol	de	Afûk	it	tydskrift	‘pake&beppe’	útjaan.	
Dat	is	in	bysûndere	útjefte	fan	it	tydskrift	‘heit&mem’,	spesjaal	foar	
pakes	en	beppes.	Mei	teksten	en	ferhalen	fan	basisskoallelearlingen	oer	it	
libben	fan	harren	pakes	en	beppes	en	noch	folle	mear.	Learlingen	dy’t	in	
moai	ferhaal	skreaun	hawwe,	kinne	dy	opstjoere	nei	de	Afûk	en	wa	wit,	
ferskine	dy	ferhalen	dan	yn	in	echt	tydskrift!
De	nije	projekten	binne	nei	de	simmerfakânsje	beskikber	yn	Spoar	8.
Mear	ynformaasje	oer	dizze	of	oare	projekten	fan	Spoar	8?	
Mail nei spoar8@afuk.frl 
Mear	ynformaasje	oer	de	ferhalewedstriid?	
Sjoch	op	spoar8.frl/berneboekewike.	
En	hâldt	de	sosjale	mediakanalen	fan	de	Afûk	yn	de	gaten!	


