
LESBRIEF   Nei bûtenMear Keimpe de Krokodil?

Dizze lesbrief heart by it lêsboekje 
‘Nei bûten!’. Dat boekje is yn de Fryske 
Foarlêswiken (fan 5 o/m 30 septimber) 
fergees op te heljen yn alle biblioteken yn 
Fryslân. 

Foar skoallen is der dizze lesbrief, mei 
alderhande aktiviteiten deryn dy’t passe by 
it boekje. Ha jim op skoalle in lêskonsulint? 
Freegje him of har dan ek nei it boekje en de 
lesbrief.

Wy winskje jim in soad wille mei it boekje 
‘Nei bûten!’ en mei de lesbrief.

De Keimpe-wurkgroep

Sjoch op keimpe.frl foar 
ynformaasje oer Keimpe de 

Krokodil en it Keimpe-projekt.

In tún fol...
Materialen: it gedichtsje ‘Us tún’, papier om op te 
tekenjen, ark om mei te tekenjen

Lês it earste diel fan it gedichtsje foar. Praat mei de 
learlingen oer de tún. Binne der learlingen dy’t thús ek in 
grientetún hawwe? Hawwe se wolris siedsjes plante? Wat 
groeide dêr út?

Lês it earste diel fan it gedichtsje noch in kear en lês it 
twadde diel der no achteroan. Besjoch ek de plaatsjes. 
Mia, it famke op de ûnderste tekening, docht presys itselde 
as mem. Of net? Praat dêr mei de learlingen oer. Soe Mia 
har plan slagje? Hoe kin dat?

Mem stoppet lytse siedsjes yn ’e grûn en dêr groeit nije 
griente út. Mia soe graach wolle dat út har snoepkes in 
beam fol nije snoepkes groeit. Fantasearje mei de lear-
lingen: Wat as it plan fan Mia slagje soe? Datst wat yn ’e 
grûn stopje kinst, en ast dêr goed op past mei wat wetter 
en sinneskyn, dat dêr dan wat nijs út groeit? Wêr binne de 
learlingen gek op en wêr soene se wol mear fan ha wolle? 
Wat soene de learlingen dan yn ’e grûn stopje wolle? En 
wat soe dêr dan útkomme? Lit de fantasy mar los!

Lit de learlingen nei it petear in tekening meitsje fan wat 
der út harren ‘siedsje’ kommen is. Soe dat yn it echt ek yn 
’e tún groeie kinne? Of giet dat oars?

Noch gjin Spoar 8 op skoalle? Sjoch 
op spoar8.frl foar ynformaasje oer de 

metoade en freegje fergees in workshop 
oan foar it skoalteam.

Spoar 8
 
De haadpersoanen út it boekje ‘Nei bûten!’ spylje 
ek de haadrol yn de Lêsline fan Spoar 8. Keimpe 
de Krokodil nimt yn de Lêsline de learlingen by de 
hân en leart se alles oer it Frysk lêzen. Sjoch yn de 
temateek fan Spoar 8 foar ynteraktive sykplaten 
mei Keimpe de Krokodil en foar mear ferhaaltsjes 
oer de bern fan de Lêsline.

Lêze mei Keimpe de Krokodil!
 
Mei it Keimpe-projekt wolle wy âlders en bern 
fan groep 1 o/m 4 oanmoedigje om te kiezen 
foar Fryske boeken en ferhalen. Sa wolle 
wy meartalichheid stimulearje en bern de 
foardielen dêrfan meijaan. Wy wolle âlders en 
learkrêften motivearje om Frysk foar te lêzen 
en de begjinnende lêzer wolle wy sjen litte dat it 
leuk is om sels Frysk te lêzen, en hielendal net 
yngewikkeld. 

It Keimpe-projekt is in ynisjatyf fan Afûk, FERS en 
Cedin.

Gean op syk nei Keimpe de 
Krokodil yn it meartalige sykboek 

‘Wêr is Keimpe?’ 
fan Aart Cornelissen.



By ús op skoalle
Materiaal: de sjoch- en lêsplaat ‘By Hidde thús’ út it 
Keimpe-boekje, in eigen foto dêr’t in soad op te sjen is 
(fan de skoalle, it skoalplein, de tún of de klasse) − in 
digitale ferzje foar op it digiboerd en útprinte eksimplaren 
foar de groepkes − losse papierkes om wurden op te 
skriuwen, skriuwark

Besjoch mei de learlingen de sjoch- en lêsplaat. Wat 
sjogge de learlingen allegear? Kinne se de wurden op de 
plaat al lêze?

Lit no de eigen foto sjen. Wat sjogge de learlingen dêrop? 
Witte se it Fryske wurd? Meitsje jim eigen ‘sjoch- en 
lêsplaat’: skriuw wurden by wat der te sjen is op de foto. 
Doch eventueel in oantal wurden foar op it digiboerd. Yn 
groepkes geane de learlingen mei de plaat oan ’e slach. 
Se prate mei-inoar oer wat se sjogge en skriuwe it Fryske 
wurd op in bryfke. It bryfke plakke se op it goede plak op 
de plaat. Sjoch nei ôfrin mei-inoar nei de platen. Hawwe 
alle groepkes deselde wurden betocht? 

Dizze aktiviteit kin ek meartalich dien wurde. Learlingen 
mei oare thústalen as it Frysk of Nederlânsk kinne de 
wurden út harren taal ek op de plaat plakke. Lykje de 
wurden opelkoar?

Spoarsykje
Materialen: in útknipt fuotspoar lykas yn de strip út it 
Keimpe-boekje, ferskillende knuffels, stoepkryt of papier 
om spoaren mei te meitsjen

Knip fan tefoaren in fuotspoar út sa as yn de strip. Besjoch 
it spoar mei-inoar. Fan wa soe dat spoar wêze? Besjoch en 
lês mei-inoar de strip út it Keimpe-boekje. Silke, Sef en Jep 
folgje in spoar. Fan wa tinke sy dat it spoar is? 

Yn de klasse binne in oantal knuffels. Besjoch se 
mei-inoar: hoe soe it spoar fan de knuffel derút sjen? 
Ferdiel de knuffels oer de learlingen. Lit de learlingen de 
knuffel (bûten) ferstopje en lit se in spoar meitsje nei it 
ferstopplak. Daagje de learlingen út om it spoar net yn in 
rjochte line te tekenjen, mar ek bygelyks ergens omhinne 
of ûndertroch. Meitsje it de spoarsikers net te maklik. Om 
it spoar te meitsjen, kinne de learlingen stoepkryt brûke. 
As dat lestich is, kinne se ek spoaren útknippe en dy 
dellizze of opplakke. Lit se de knuffels fan elkoar opsykje 
troch de spoaren te folgjen. 

Praat nei it spoarsykjen mei de learlingen oer hoe’t it gie. 
Wêr gie it spoar hinne? Wisten se fuort fan wa’t it spoar 
wie? Koene se alle spoaren goed fine? Kinne se de rûte 
beskriuwe yn it Frysk?

De kleur is…
Materialen: gjin

Lês it ferhaaltsje ‘De kleur is grien’ mei-inoar. Lês it foar 
of lit it troch de learlingen sels lêze. Hiene de learlingen al 
betocht wat it antwurd wêze soe? Spylje no it spultsje sels 
yn ’e klasse. Besykje dat yn it Frysk te dwaan. Besykje yn 
elk gefal de kleur yn it Frysk te beneamen. 

Skutkleur
Materialen: it petear tusken Rins en syn heit en mem út it 
Keimpe-boekje, tekenark, papier yn ferskillende kleuren 
en kleurtinten, lym

Lês mei-inoar it ferhaaltsje. Wa lêst de tekst fan Rins en 
wa lêst dy fan heit en mem? Praat koart mei-inoar oer it 
ferhaal. Rins wol in griene junglekeamer. Dêr hearre bisten 
by. Hy tekenet bisten op de muorre. Heit skilderet dêr grien 
oerhinne. No kinst de bisten (hast) net mear sjen. Praat 
oer skutkleuren. Wêrom is in skutkleur handich foar bis-
ten? Kenne de learlingen ek bisten mei in skutkleur? Troch 
de skutkleur falle de bisten net op yn in omjouwing dy’t 
sawat deselde kleur hat. 

Lit de learlingen harren favorite bist tekenje. Witte se hoe’t 
dat bist yn it Frysk hjit? De ynteraktive sykplaten oer de 
buorkerij en de bistetún yn de temateek fan Spoar8 en op 
keimpe.frl kinne dêrby miskien helpe. Sjoch mei de learlin-
gen nei de kleuren fan de bisten en beneam de kleuren ek 
yn it Frysk. 
As der learlingen mei in oare thústaal as Frysk of Neder-
lânsk yn de klasse binne: hoe hjitte de bisten en de kleuren 
yn harren taal?

No sille de learlingen de bisten ferstopje yn harren omjou-
wing. Lit de learlingen in kleur papier útsykje dy’t liket op 
de kleur fan it bist. Bygelyks rôs of read by in rôze baarch, 
in brune tint by in bear, giel of brún by in sjiraf ensfh. De 
kleur hoecht net presys itselde te wêzen, as it der mar wat 
op liket. De learlingen knippe harren bist út en plakke it op 
it kleurde fel papier.

Lit de learlingen dêrnei fan kleurd papier ferskillende tinten 
útsykje dy’t op de earste kleur lykje. Dus ferskillende tinten 
rôs, ferskillende tinten brún, ferskillende tinten giel ensfh. 
Lit se fan dat papier smelle stroken skuorre. Lis de stroken 
oer it bist hinne, mar wol sa dat der noch in bytsje fan it 
bist te sjen is. Lit de learlingen wat hinne en wer skowe 
mei de stroken, oant se hielendal tefreden binne. Plak de 
stroken dan fêst.
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Mei-inoar lêze
Materialen: it ferhaaltsje ‘Taart foar Tetsje’ 
út it Keimpe-boekje

Lês mei-inoar it ferhaaltsje ‘Taart foar Tetsje’. Lês it foar of 
lit de learlingen sels lêze. Praat mei de learlingen oer wat 
jim lêzen hawwe. De fragen kinne helpe by it begripen fan 
it ferhaal. 

	Foar it lêzen: Hoe hjit it ferhaal? 
 Wêr soe it ferhaal oer gean?
	side 18-19: Wat dogge Mia, Rins en Hidde yn de bak?  
 Soe dat lekker wêze?
	side 20-21: Wat fynt Silke fan wat Rins, Hidde en Mia  
 meitsje?
	side 22-23: Silke fynt dat it net op in taart liket. 
 Hoe soe in taart der dan útsjen moatte?
	side 24-25: Wa is Tetsje? Fynt se de taart lekker? 
 Hoe witst dat?
	Nei it lêzen: Wat tocht Silke? Witte jim noch mear   
 dingen dy’t bisten wol lekker fine, mar jim net?

Sweltsjes
(tekst fan it ferske)
Yn 'e simmer wenje de sweltsjes
mei de kokes en de kealtsjes
op 'e pleats fan Sybesma!
Mar as't kâld wurdt is 't wizânsje,
geane sweltsjes op fakânsje
nei it waarme Afrika.
Afrika, Afrika, Afrika, A- a- afrika!

Lústerje nei dit ferske op spotify, of sykje it 
op yn de temateek fan Spoar 8. Typ ‘swelt-
sjes’ yn it sykfjild yn de Temateek, of sjoch 
foar groep 1-2 by it tema ‘bisten’ en foar 
groep 3-4 by it tema ‘Wat beweecht dêr?’


