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Aanloophuis

Dankzij Swapfi ets kunnen onze medewerkers zich door 

Leeuwarden heen bewegen, om leuke en interessante 

programma's te bezoeken! Daarnaast mogen wij 

met groep 3 ook nog eens langskomen voor een 

leuke workshop, is dat niet super? Bedankt Swapfi ets 

Leeuwarden!

‘Het mooiste 
wat je kunt 
worden is 

jezelf’

“De leuke 
dingen die 

je hier doet, 
onthoud je”

Dit schooljaar ben ik gestart als leerjaarbegeleider 
van groep 1 en Algemeen Ondersteunend 
Coördinator. Daarnaast ben ik coach van groep 3. 
Ik vind het fantastisch om deze verschillende rollen 
te vervullen binnen Weekendschool Baljée. Na mijn 
opleiding Social Work, heb ik de opleiding docent 
omgangskunde afgerond. Bij de Weekendschool 
kan ik mijn kennis van beide werelden combineren 
en mijn creativiteit inzetten om mooie programma’s 
te ontwikkelen en samenwerkingen tot stand te 
brengen. 

Ik ben zelf heel sportief, zo geef ik dansles en yoga in 

een sportschool. Geestelijke en lichamelijke gezondheid 

vind ik erg belangrijk en ik 

hoop dit ook mee te kunnen 

nemen in de activiteiten die 

we de kinderen aanbieden.     

Het is mijn drive om 

kinderen/jongeren het 

beste uit zichzelf te laten halen. De basis begint naar 

mijn mening bij zelfvertrouwen. Ik kijk samen naar de 

kwaliteiten die iemand bezit. Waar ben je goed in? Wat 

is jouw talent? Waar word je blij van? Ik kijk er naar uit 

om de horizon van de kinderen te verbreden en om 

ze in een veilige, positieve omgeving, verschillende 

toekomstperspectieven te laten zien.

Op zondag 8 december heb ik samen met mijn vader, 
Sjors Pol, de kinderen van Weekendschool Baljeé 
mogen ontvangen bij Pol Infratechniek, een bedrijf 
wat voor ons eigenlijk niet meer weg te denken is. Pol 
Infratechniek is opgericht in 1926 en inmiddels is de 
derde generatie in het bedrijf aan het werk. 

Met oog op de voorbereiding voor mijn eigen carrière 

mocht ik deze middag organiseren. Ik heb me nog meer 

verdiept in de werkzaamheden en de geschiedenis van 

het bedrijf en dit vervolgens zo duidelijk mogelijk over 

te brengen op de nieuwe generatie, dat viel niet mee 

want het is best wel technisch! Tijdens de presentatie, 

rondleiding en de opdrachtjes uit de praktijk kwamen er 

ontzettende mooie vragen en opmerkingen naar voren 

die mij ook echt aan het denken hebben gezet. Het 

enthousiasme van de kinderen is ontzettend belangrijk 

voor de bouw en infra want er is veel vraag naar jonge 

instroom en gezien de ontwikkelingen zal dit blijven 

groeien.

Even  voorstellen:

Nynke
Beerstra.

Theaterdocenten Tine Nieboer, Roos van den Berg, Henk van Ee • Elfstedenhal • Galerie van Tudor met Anita van Os 

• Stoereloer met kunstenares Marsja van der Ven • Borgesius bakkerij met Sjaak Hofstede • Mediawijsheid met Evelyn 

Verburgh • Weerbaarheidstraining met team- en talententrainer Jan Veenstra • Dotpainting met Janke Werkhoven 

•  Circus Saranti met Melissa en Kim  • Circus Salto, Sander Balk • Verloskundige José Galema en Kraamverzorgster 

Feikje Zwerver • Dans met Charles Renoult • Fotografi e met Bianca Piek • Pol Infratechniek met Sjors en Rianne Pol 

• Comes Uitvaartzorg met José Hobert • Workshop Kwaliteiten & Talenten van kindercoach Merian Rozema 

• Yoga- en slaapmeditatie met Nynke Beerstra

Bedankt!
Leeuwarden

Gastdocent

Rianne Pol.

Onze gastdocenten van okt. 2019 tot jan. 2020:

Een klein gebaar, een warm welkom!

Als voorproe� e op het programma naar het Aanloophuis 

Leeuwarden mochten Zainab, Boy en Sven alvast 

cadeautjes uitdelen. Dit werd enorm gewaardeerd door 

de bezoekers! De kinderen hadden op elk cadeautje een 

mooie tekst geschreven waarmee ze de bezoekers een 

hart onder de riem wilden steken tijdens de dagen in 

december. De kinderen werden zo leuk onthaalt dat het 

des te leuk was om deze chocoladeletters, gesponsord 

door de AH te overhandigen! Een fi jne ervaring met als 

conclusie, laten we met z'n allen vooral omkijken naar 

elkaar, ook naar de mensen die dak- of thuisloos zijn. 

Zij verdienen warmte, liefde en kracht!



Wij zijn ontzettend dankbaar dat Rabobank ons 

verkoos als Kansrijk project voor in het Rabo & 

Co magazine! De reportage geeft mooi weer 

waar de Weekendschool Baljée voor staat. Het 

grote bereik van het Rabo & Co magazine heeft 

vele, mooie reacties opgeleverd en daarmee 

creëren we weer nieuwe kansen voor de 

kinderen van de Weekendschool Baljée! Het 

was een feestje om met deze kanjers, Robin, 

Britt, Fenna, Jayden, Yves, Naomi & Liyan een 

fotosessie te mogen doen! Tevens zal fotograaf 

Erik Jan Koopmans aankomend jaar een 

zondagmiddagprogramma gaat verzorgen!
De kop is eraf. Het jaar 2020 is alweer een maand oud maar 

toch kijken we graag even terug naar de kerstborrel van Weekendschool 

Baljee. Tijdens de borrel heeft het bestuur alle aanwezigen bedankt voor 

hun inzet. Dat bedankje geldt natuurlijk ook voor degenen die niet aanwezig 

konden zijn. 

Op de borrel waren aanwezig: de medewerkers, vrijwilligers en stagiaires. 

Allemaal even enthousiast en gedreven. Zonder deze bijzondere mensen zou 

de Weekendschool niet kunnen draaien. Het is goed om te zien dat al die 

mensen hun tijd willen besteden aan het goede doel van de Weekendschool. 

Dat zijn de kinderen. Het draait om de kinderen en de kinderen geven op hun 

beurt weer energie aan degenen die zich inzetten voor de Weekendschool. 

Het bestuur is met de huidige gang van zaken zeer gelukkig maar nog 

niet helemaal tevreden. Het bestuur wil graag meer betrokkenheid 

van het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven kan de Weekendschool - en 

daarmee de kinderen - op vele manieren verder helpen. Dat kan zijn 

in fi nanciële zin zijn maar ook op andere wijze, zoals bijvoorbeeld 

door het aanbieden van lesmateriaal, vervoer, drukwerk, docenten of 

stageplaatsen (denk maar aan baas-voor-een-dag). Om de band met 

het bedrijfsleven te versterken is het bestuur uitgebreid met Sietse Oreel, 

Hendrik Harm Kingma en Karst Spinder. De kop is eraf en het bestuur heeft 

er veel zin in! 

Mark Jonker Roelants

Hallo! 

Ik ben Erik 

de Vries en ben 

20 jaar. In mijn vrije 

tijd ga ik graag uit en ben 

ik geregeld op pad met 

vrienden. Ook ben ik 

student pedagogiek aan 

de NHL. Voor de stage 

die hierbij komt kijken 

heb ik gekozen voor de 

Weekendschool Baljée. 

Ik heb het hier erg naar 

mijn zin en ik vind het ook 

super om te zien hoe leuk 

de kinderen het vinden! 

Ik hoop dat we er een erg 

leuk hal� aar nog van gaan 

maken!
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Inmiddels hebben wij de eerste 
coachmomenten met groep 3 gehad. Zo 
zijn ze aan de slag gegaan met hun eigen 
slaapritme en ontspanning voor toets 
weken. Ook zijn de kinderen, onder leiding 
van een van onze vrijwilligsters en tevens 
kindercoach Merian, aan de slag gegaan 
met kwaliteiten en talenten. Aan de hand 
van dierenkaarten kozen zij een dier dat ze 
bij zichzelf vonden passen. Wat zouden ze 
van dit dier willen leren? Welke eigenschap 
heeft dit dier, dat jij zou willen hebben? 
Vervolgens mochten zij dit krachtdier gaan 
kleien! Er kwamen mooie gesprekken naar 
boven.

Op zondag 10 november zijn we naar Borgesius 
geweest. Wij hebben daar niet alleen over brood 
geleerd, maar ook over hoe het gemaakt wordt.

Eerst zijn we bij de spullen geweest die er nodig zijn om 

het maken. Het rook daar heel erg lekker. Daarna zijn we 

door gegaan naar de machines want er wordt niks meer 

met de hand gedaan. We hebben ook de inpak machines 

gezien. Dat zijn een soort robot armen die drukken knippen 

en door duwen.

Na afl oop kregen we allemaal een tasje BROOD!  Kortom het 

was een leuke en leerzame dag

Deze keer hadden wij als onderwerp ‘Fotografi e’

Allereerst ging Bianca ons wat vertellen over fotograferen. Ik 

vond dit heel interessant om naar te luisteren. Ook gaf Bianca 

ons tips hoe wij later de beste foto’s konden maken van zowel 

dichtbij als ver af.

We werden in groepjes verdeeld. Ieder groepje kreeg zijn eigen 

opdracht. De ene groep ging bijvoorbeeld de stad in om foto’s 

te maken, de andere groep moest met licht werken. Om de 

zoveel tijd kreeg je dan een andere opdracht.

Ik vond alle opdrachten super leuk. Ik heb mooie groepsfoto’s 

gemaakt, maar ook mocht ik portret foto’s maken 

van andere kinderen. Het allerleukste vond 

ik dat ik samen met Bianca met een 

echt fototoestel een foto van andere 

kinderen mocht maken.

Ik heb deze zondag weer een 

hele leuke middag gehad. De 

lessen zijn leerzaam, maar het 

is ook heel gezellig en leuk 

met alle kinderen. Zo heb ik 

ondertussen al vele nieuwe 

vrienden gemaakt.

Ik heb nu alweer zin in 

komende zondag!

Hey allemaal!

Mijn naam is 

Nynke Mulder 

en ik ben 21 jaar 

oud. Ik ben sinds 

maart 2019 vrijwilliger bij 

Weekendschool Baljée. De afgelopen maanden 

heb ik al een aantal keer met plezier mee kunnen 

draaien bij zowel groep 1 als groep 2. Zo hebben 

we een kijkje kunnen nemen bij het werk van een 

ambulancemedewerker en daarnaast hebben 

we geleerd hoe je leuke fi lmpjes kan maken. De 

kinderen van beide groepen zijn dolenthousiast en 

dit vind ik fantastisch om te zien. Als vrijwilliger heb 

ik al veel gastdocenten mogen ontvangen en heb ik 

kunnen zien dat deze docenten het enthousiasme 

van hun vak op een (inter)actieve manier weten over 

te dragen aan groep 1 en 2.

Ik voel mij helemaal op mijn gemak bij de 

Weekendschool Baljée. Het team is gezellig en de 

kinderen zijn gedreven, om er een leuke zondag 

middag van te maken. Elke keer kijk ik ernaar uit om 

naar de Weekendschool te gaan!

Tot ziens bij Baljée!

Groetjes, 

Nynke Mulder 

Linda
vertelt:

De kop is eraf.

Mark
Jonker
Roelants

Hallo!

Ik ben
Erik de
Vries

Hey allemaal!

Mijn naam is
 Nynke Mulder 

Esmee
vertelt:

Nieuw!

Groep 3

Stan
vertelt:

“Dit is wel 
een fijne 

onderbreking 
van het 

huiswerk”

Anderhalf jaar geleden begon ik als coördinator bij de 
Weekendschool Baljée. In deze korte tijd zijn er vele mooie dingen 
ontstaan. Waardevolle contacten heb ik mogen leggen met 
gastdocenten en bedrijven die zich willen inzetten om de kinderen 
hun vak te laten zien of zelf te mogen beleven! 

Ook zijn we dit jaar begonnen met een deels nieuw team, zowel de 

leerjaarleiders, stagiaires als een aantal vrijwilligers zullen zich nader 

voorstellen in deze nieuwsbrief. We mochten maar liefst 11 vrijwilligers 

omarmen dit jaar, waar we ontzettend blij mee zijn. Hun inzet is van 

groots belang. 

Het bestuur hebben we mogen uitbreiden met mensen uit het 

bedrijfsleven zodat zij ons mee kunnen nemen in hun netwerk voor o.a. 

zondagmiddaglessen en evt. sponsoren. Bestuurslid Mark licht dit toe in 

zijn verhaal. 

Dit jaar zijn we begonnen met het draaien van drie groepen. De derde 

groep bestaat uit een aantal kinderen uit het Voortgezet onderwijs die 

na groep 2 van de WSB doorstromen naar het derde jaar. Zij mogen 6x 

een programma kiezen uit de agenda van groep 1 en 2. Daarnaast volgen 

zijn ongeveer 6x een coaching moment of een bezoek aan een bedrijf 

met hun eigen groepje. Zo hopen wij deze kinderen ook nog een stukje 

te kunnen begeleiden in hun keuze voor een opleiding en met veel 

vertrouwen de toekomst in te gaan!

Veel leesplezier!

 Rabo 
& Co
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vrienden. Ook ben ik 

student pedagogiek aan 

de NHL. Voor de stage 

die hierbij komt kijken 

heb ik gekozen voor de 

Weekendschool Baljée. 

Ik heb het hier erg naar 

mijn zin en ik vind het ook 

super om te zien hoe leuk 

de kinderen het vinden! 

Ik hoop dat we er een erg 

leuk hal� aar nog van gaan 

maken!
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tijd ga ik graag uit en ben 

Inmiddels hebben wij de eerste 
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weken. Ook zijn de kinderen, onder leiding 
van een van onze vrijwilligsters en tevens 
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van dierenkaarten kozen zij een dier dat ze 
bij zichzelf vonden passen. Wat zouden ze 
van dit dier willen leren? Welke eigenschap 
heeft dit dier, dat jij zou willen hebben? 
Vervolgens mochten zij dit krachtdier gaan 
kleien! Er kwamen mooie gesprekken naar 
boven.

Op zondag 10 november zijn we naar Borgesius 
geweest. Wij hebben daar niet alleen over brood 
geleerd, maar ook over hoe het gemaakt wordt.

Eerst zijn we bij de spullen geweest die er nodig zijn om 

het maken. Het rook daar heel erg lekker. Daarna zijn we 

door gegaan naar de machines want er wordt niks meer 

met de hand gedaan. We hebben ook de inpak machines 

gezien. Dat zijn een soort robot armen die drukken knippen 

en door duwen.

Na afl oop kregen we allemaal een tasje BROOD!  Kortom het 

was een leuke en leerzame dag

Deze keer hadden wij als onderwerp ‘Fotografi e’

Allereerst ging Bianca ons wat vertellen over fotograferen. Ik 

vond dit heel interessant om naar te luisteren. Ook gaf Bianca 

ons tips hoe wij later de beste foto’s konden maken van zowel 

dichtbij als ver af.

We werden in groepjes verdeeld. Ieder groepje kreeg zijn eigen 

opdracht. De ene groep ging bijvoorbeeld de stad in om foto’s 

te maken, de andere groep moest met licht werken. Om de 

zoveel tijd kreeg je dan een andere opdracht.

Ik vond alle opdrachten super leuk. Ik heb mooie groepsfoto’s 

gemaakt, maar ook mocht ik portret foto’s maken 

van andere kinderen. Het allerleukste vond 

ik dat ik samen met Bianca met een 

echt fototoestel een foto van andere 

kinderen mocht maken.

Ik heb deze zondag weer een 

hele leuke middag gehad. De 

lessen zijn leerzaam, maar het 

is ook heel gezellig en leuk 

met alle kinderen. Zo heb ik 

ondertussen al vele nieuwe 

vrienden gemaakt.

Ik heb nu alweer zin in 

komende zondag!

Hey allemaal!

Mijn naam is 

Nynke Mulder 

en ik ben 21 jaar 

oud. Ik ben sinds 

maart 2019 vrijwilliger bij 

Weekendschool Baljée. De afgelopen maanden 

heb ik al een aantal keer met plezier mee kunnen 

draaien bij zowel groep 1 als groep 2. Zo hebben 

we een kijkje kunnen nemen bij het werk van een 

ambulancemedewerker en daarnaast hebben 

we geleerd hoe je leuke fi lmpjes kan maken. De 

kinderen van beide groepen zijn dolenthousiast en 

dit vind ik fantastisch om te zien. Als vrijwilliger heb 

ik al veel gastdocenten mogen ontvangen en heb ik 

kunnen zien dat deze docenten het enthousiasme 

van hun vak op een (inter)actieve manier weten over 

te dragen aan groep 1 en 2.

Ik voel mij helemaal op mijn gemak bij de 

Weekendschool Baljée. Het team is gezellig en de 

kinderen zijn gedreven, om er een leuke zondag 

middag van te maken. Elke keer kijk ik ernaar uit om 

naar de Weekendschool te gaan!

Tot ziens bij Baljée!

Groetjes, 

Nynke Mulder 

Linda
vertelt:

De kop is eraf.

Mark
Jonker
Roelants

Hallo!

Ik ben
Erik de
Vries

Hey allemaal!

Mijn naam is
 Nynke Mulder 

Esmee
vertelt:

Nieuw!

Groep 3

Stan
vertelt:

“Dit is wel 
een fijne 

onderbreking 
van het 

huiswerk”

Anderhalf jaar geleden begon ik als coördinator bij de 
Weekendschool Baljée. In deze korte tijd zijn er vele mooie dingen 
ontstaan. Waardevolle contacten heb ik mogen leggen met 
gastdocenten en bedrijven die zich willen inzetten om de kinderen 
hun vak te laten zien of zelf te mogen beleven! 

Ook zijn we dit jaar begonnen met een deels nieuw team, zowel de 

leerjaarleiders, stagiaires als een aantal vrijwilligers zullen zich nader 

voorstellen in deze nieuwsbrief. We mochten maar liefst 11 vrijwilligers 

omarmen dit jaar, waar we ontzettend blij mee zijn. Hun inzet is van 

groots belang. 

Het bestuur hebben we mogen uitbreiden met mensen uit het 

bedrijfsleven zodat zij ons mee kunnen nemen in hun netwerk voor o.a. 

zondagmiddaglessen en evt. sponsoren. Bestuurslid Mark licht dit toe in 

zijn verhaal. 

Dit jaar zijn we begonnen met het draaien van drie groepen. De derde 

groep bestaat uit een aantal kinderen uit het Voortgezet onderwijs die 

na groep 2 van de WSB doorstromen naar het derde jaar. Zij mogen 6x 

een programma kiezen uit de agenda van groep 1 en 2. Daarnaast volgen 

zijn ongeveer 6x een coaching moment of een bezoek aan een bedrijf 

met hun eigen groepje. Zo hopen wij deze kinderen ook nog een stukje 

te kunnen begeleiden in hun keuze voor een opleiding en met veel 

vertrouwen de toekomst in te gaan!

Veel leesplezier!

 Rabo 
& Co
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Aanloophuis

Dankzij Swapfi ets kunnen onze medewerkers zich door 

Leeuwarden heen bewegen, om leuke en interessante 

programma's te bezoeken! Daarnaast mogen wij 

met groep 3 ook nog eens langskomen voor een 

leuke workshop, is dat niet super? Bedankt Swapfi ets 

Leeuwarden!

‘Het mooiste 
wat je kunt 
worden is 

jezelf’

“De leuke 
dingen die 

je hier doet, 
onthoud je”

Dit schooljaar ben ik gestart als leerjaarbegeleider 
van groep 1 en Algemeen Ondersteunend 
Coördinator. Daarnaast ben ik coach van groep 3. 
Ik vind het fantastisch om deze verschillende rollen 
te vervullen binnen Weekendschool Baljée. Na mijn 
opleiding Social Work, heb ik de opleiding docent 
omgangskunde afgerond. Bij de Weekendschool 
kan ik mijn kennis van beide werelden combineren 
en mijn creativiteit inzetten om mooie programma’s 
te ontwikkelen en samenwerkingen tot stand te 
brengen. 

Ik ben zelf heel sportief, zo geef ik dansles en yoga in 

een sportschool. Geestelijke en lichamelijke gezondheid 

vind ik erg belangrijk en ik 

hoop dit ook mee te kunnen 

nemen in de activiteiten die 

we de kinderen aanbieden.     

Het is mijn drive om 

kinderen/jongeren het 

beste uit zichzelf te laten halen. De basis begint naar 

mijn mening bij zelfvertrouwen. Ik kijk samen naar de 

kwaliteiten die iemand bezit. Waar ben je goed in? Wat 

is jouw talent? Waar word je blij van? Ik kijk er naar uit 

om de horizon van de kinderen te verbreden en om 

ze in een veilige, positieve omgeving, verschillende 

toekomstperspectieven te laten zien.

Op zondag 8 december heb ik samen met mijn vader, 
Sjors Pol, de kinderen van Weekendschool Baljeé 
mogen ontvangen bij Pol Infratechniek, een bedrijf 
wat voor ons eigenlijk niet meer weg te denken is. Pol 
Infratechniek is opgericht in 1926 en inmiddels is de 
derde generatie in het bedrijf aan het werk. 

Met oog op de voorbereiding voor mijn eigen carrière 

mocht ik deze middag organiseren. Ik heb me nog meer 

verdiept in de werkzaamheden en de geschiedenis van 

het bedrijf en dit vervolgens zo duidelijk mogelijk over 

te brengen op de nieuwe generatie, dat viel niet mee 

want het is best wel technisch! Tijdens de presentatie, 

rondleiding en de opdrachtjes uit de praktijk kwamen er 

ontzettende mooie vragen en opmerkingen naar voren 

die mij ook echt aan het denken hebben gezet. Het 

enthousiasme van de kinderen is ontzettend belangrijk 

voor de bouw en infra want er is veel vraag naar jonge 

instroom en gezien de ontwikkelingen zal dit blijven 

groeien.

Even  voorstellen:

Nynke
Beerstra.

Theaterdocenten Tine Nieboer, Roos van den Berg, Henk van Ee • Elfstedenhal • Galerie van Tudor met Anita van Os 

• Stoereloer met kunstenares Marsja van der Ven • Borgesius bakkerij met Sjaak Hofstede • Mediawijsheid met Evelyn 

Verburgh • Weerbaarheidstraining met team- en talententrainer Jan Veenstra • Dotpainting met Janke Werkhoven 

•  Circus Saranti met Melissa en Kim  • Circus Salto, Sander Balk • Verloskundige José Galema en Kraamverzorgster 

Feikje Zwerver • Dans met Charles Renoult • Fotografi e met Bianca Piek • Pol Infratechniek met Sjors en Rianne Pol 

• Comes Uitvaartzorg met José Hobert • Workshop Kwaliteiten & Talenten van kindercoach Merian Rozema 

• Yoga- en slaapmeditatie met Nynke Beerstra

Bedankt!
Leeuwarden

Gastdocent

Rianne Pol.

Onze gastdocenten van okt. 2019 tot jan. 2020:

Een klein gebaar, een warm welkom!

Als voorproe� e op het programma naar het Aanloophuis 

Leeuwarden mochten Zainab, Boy en Sven alvast 

cadeautjes uitdelen. Dit werd enorm gewaardeerd door 

de bezoekers! De kinderen hadden op elk cadeautje een 

mooie tekst geschreven waarmee ze de bezoekers een 

hart onder de riem wilden steken tijdens de dagen in 

december. De kinderen werden zo leuk onthaalt dat het 

des te leuk was om deze chocoladeletters, gesponsord 

door de AH te overhandigen! Een fi jne ervaring met als 

conclusie, laten we met z'n allen vooral omkijken naar 

elkaar, ook naar de mensen die dak- of thuisloos zijn. 

Zij verdienen warmte, liefde en kracht!
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