
Jorrit en Philo binne freonen. Al hiel 
lang. Sy sitte byelkoar op skoalle en se 
boartsje hast alle dagen mei-elkoar. 
At se op it trottoir in deade fûgel lizzen 
sjogge, fine se dat se dêr wat mei 
dwaan moatte en dêrom begjinne se 
fûgelklup ‘It Fearke’. 

Witst wol 
hoe mâl ik 
mei dy bin

Oanslute by de taal fan de soarchfreger 
jout fertrouwen, it soarget foar ferbining 
tusken soarchfreger en -ferliener. Do komst 
better út dyn wurden ast dyn eigen taal 
prate meist en dat smyt mear en bettere 
ynformaasje op foar helpferlieners, sa 
docht út ûndersyk bliken. 

Mei it projekt Frysk yn de soarch wolle we 
dizze foardielen mei soarchprofessionals 
diele; harren bewust meitsje dat ast oan-
slútst by de taal fan de klant, it dy helpt om 
dyn wurk noch better te dwaan. Foar in grut 
part fan de soarchprofessionals is it brûken 
fan it Frysk fanselssprekkend, in oar part 
praat de taal net of net goed. Beide hawwe 
te krijen mei oarstalige klanten. 
It kommende jier ynformearret de Afûk 
professionals oer it belang fan it brûken 

fan de eigen taal. We rjochtsje we ús 
benammen op dy groep professionals 
dy’t in oare taal praat as de taal fan de 
klant. Dat kin Frysk wêze, mar ek Poalsk, 
Arabysk of in oare taal. We ûndersykje 
wat professionals krekt yn sa’n situaasje 
nedich hawwe om by de taal fan de klant 
oan te sluten. 

Dat dogge we yn gearwurking mei de 
soarchprofessionals fan it gebietsteam 
Snits Noard. We folgje dit team in jier 
lang en geane mei op ûndersyk nei har 
ferlet om fan taal in fanselssprekkend 
ynstrumint te meitsjen. 

Sjoch foar mear ynformaasje en it 
magazine fan professionals oer  
Taal yn de soarch op friesindezorg.frl.

Om ’e 14 dagen, op tongersdeis nei it nijs 
fan alve oere, hearst fan ús kollega’s  
fan Praat mar Frysk by Muzyk yn Bedriuw 
fan Omrop Fryslân leuke nijtsjes en 
nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks  
oer de betsjutting of eftergrûn fan  
guon wurden, oer nije apps, boeken, 
projekten en aktiviteiten, oer optredens 

fan skriuwers en dichters en oer nijs út 
oare lytse-taalregio’s. 

Hast ek in geskikt ûnderwerp foar it 
Taalpraatsje fan Praat mar Frysk? Mail nei 
praatmarfrysk@gmail.com en wa wit wurdt 
dyn taalitem besprutsen yn it Praat mar 
Frysk Taalpraatsje op Omrop Fryslân-radio! 

Sytske Anne lêst ‘m jûns foar oan soan 
Ivo (1): ‘Wij lezen altijd voor voor het 
slapengaan, en dit boekje is daarvoor 
perfect. Het verhaal van de ‘lytse ljocht-
brune hazze’ en ‘grutte ljochtbrune hazze’ 
nodigt uit om mee te doen. Hoe wijd zijn 
jouw armen? En hoe hoog kun jij springen? 
Aan het einde begint ljochtbrune hazze in 
zijn oogjes te wrijven, en ook Ivo zijn ogen 
beginnen dicht te vallen. Dan eindigt het 
boekje met ‘Witst wol hoe mâl ik mei dy 
bin? Sa fier as de moanne – en werom’.
Sytske Anne Wijntjes-Bergstra

Yn ‘de Week tegen het pesten’ is it 
fernijende projekt ‘Anno N. fersus 
skoalbern’ presintearre. Meardere 
basisskoallen binne ûndertusken hackt 
yn dizze spannende escape(class)
room foar learlingen fan groep 1 o/m 8. 
Mei-inoar yn stee fan tsjininoar, dat is 
de iennige manier wêrop’t learlingen 
mei dit ynteraktive spul út de greep fan 
hacker Anno N. komme kinne. Mei dit 
projekt pakke de Afûk, Omrop Fryslân 
en it Friesland College it pesten op 
skoallen oan. It projekt soarget foar 
ynsicht oangeande pesten en meilibjen 
en meitinken fan de learlingen. Sa seit 
Sanne (8 jier) ûnder it spul: ‘Wij willen 
hem wel helpen’, oer de hacker dy’t yn 
it ferline sels pest waard.

Dat it wichtich is om omtinken 
te hawwe foar it tema pesten op 
basisskoallen, docht ek wol bliken 
út de sifers. Undersyk wiist út dat 
ûngefear 1 op de 10 bern pesten wurdt. 
In tredde fan dy bern praat hjir net 
oer. Dat wylst pesten in grutte ympakt 
op it deistich libben hat en ek grutte 
gefolgen hawwe kin foar de takomst. 
Mei dit spul wurde bern hjir bewust 
fan makke en moatte se as groep 
gearwurkje om harren problemen op  
te lossen. Dat dogge se troch 
alderhande Frysktalige spullen en 
opdrachten mei-inoar út te fieren. 

Basisskoallen kinne it projekt 
folslein selsstannich útfiere en guon 
opdrachten eventueel sels taspitse 
op de klasse. De opdrachten wurde 
al oanbean op de spesifike nivo’s fan 
learlingen fan groep 1 o/m 8. 

Mear ynformaasje en oanmelde kin 
fia: www.annon.frl.

Escape(class)
room ‘Anno N. 
fersus skoalbern’ 
presintearre

Praat mar Frysk op de radio

www.afuk.frl

Foar dizze en oare boeken, sjoch op 
websjop.afuk.frl 

Jorrit 
en Philo 
begjinne  
in klup1

Soms, ast in hiele, hiele protte fan ien 
hâldst, wolst dúdlik meitsje hoe grut 
dyn leafde is. Lytse Ljochtbrune Haz-
ze en Grutte Ljochtbrune Hazze krije 
yn ‘e gaten dat soks net maklik is!
De 6e werprintinge fan dizze titel!
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In boek oer de skiednis fan in jonker 
dy ‘t de Waadsee drûchlizze woe. In 
ferhaal oer it grutste Nederlânske 
Wetterboukundige projekt yn de 19de 
iuw, dat mislearre. 

Wadden-
wolf
Corine Nijenhuis
€ 22,50,-
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Simke de Spjocht wennet yn har 
beam op in bûtenpleats. Ticht by de 
beam stiet it geheimsinnige hûs mei 
griene lûken. Dat makket Simke sa 
nijsgjirrich.  

Simke de 
Specht 
en het 
geheim-
zinnige 
landhuis 
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ADRES
Bûterhoeke 3  
Ljouwert 

(058) 234 30 70

ynfo@afuk.frl

www.afuk.frl

IEPENINGSTIDEN
Moandei
13.00 - 17.30 oere
Tiisdei o/m freed  
09.30 - 17.30 oere  
Sneon 
10.30 - 17.00 oere

Oant sjen yn ús winkel!

Ta eare fan de njoggentichste jierdei 
fan Durk van der Ploeg, nestor fan 
de Fryske literatuer, binne trije fan 
syn earder publisearre novellen no 
ferskynd yn ien lúkse paperback.

En it hie sa 
moai wêze 
kinne 
Durk van der ploeg
€ 19,903

Thys Wadman
€ 14,95

Astrid Kuiper
€ 15,00

Sam MCBratney
€ 8,95

Boeketip 5 

Taal yn ’e soarch

Mâl mei dy

mei-inoar tsjin pesten

 Wolsto ek skriuwe foar it Afûk-boekpanel? 
Sjoch op heitenmem.nl

www.friesindezorg.frl
mailto:praatmarfrysk%40gmail.com?subject=
www.annon.frl
www.afuk.frl
websjop.afuk.frl
www.heitenmem.nl

