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Weekend school
Baljée

Linda
vertelt:

Wat hadden we een mooie start met de Weekendschool
Baljée en ineens kwam de Corona!
We hadden nog mooie programma’s op de planning staan.
De groepen kinderen, het team met leerjaarleiders, stagiaires
en vrijwilligers hadden het naar hun zin en er stonden mooie
ontwikkelingen klaar. Helaas, helaas was dit ook voor ons
een dikke domper. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk in
contact te blijven met de kinderen door ze te bellen, een keer
langs te komen met een doosje eieren n.a.v. het bedrijfsfilmpje
van de kippenlegboerderij en via de mail en social media een
aantal vlogs, bedrijfsfilmpjes aan te bieden. De kinderen hebben
via de opdracht ‘de penvriend(in) verbinding gemaakt met de
kinderen van de Weekendschool Franeker. Gelukkig mochten
we uiteindelijk in juni weer los en wat werden we daar allemaal
blij van. Na een onwennige tijd thuis weer lekker met elkaar op
pad te zijn deed iedereen goed. Na de diploma- uitreiking gaat
ieder weer zijn eigen weg en hopelijk zien we véle kinderen
volgend jaar terug bij de Weekendschool Baljée!
Allen een hele fijne zomer gewenst en voor nu veel leesplezier!

Vlog

Michelle

Hoi, ik ben Michelle, ik heb in de Corona-tijd een vlog over mijn opa
gemaakt. De Weekendschool vroeg mij een vlog te maken. Ik vond
het best lastig om iets origineels te bedenken maar toen dacht ik aan
mijn opa. Ik wou hem een eer geven en een bijzondere video maken
voor hem. Het editen kostte mij heel veel tijd maar de video’s maken
het allermeest want het ging best wel vaak fout. Uiteindelijk was de
video klaar en werd die al snel gedeeld en vaak bekeken. Ik voelde
mij erg speciaal want mij opa verdient dit. Er kwamen ook heel veel
leuke reacties binnen. Dat mijn video mensen heeft geraakt vind ik het
allermooist. Daar deed ik het voor!
Ook Stan & Zainab hebben een prachtige vlog gemaakt. Stan heeft
zijn eigen jeugdjournaal gemaakt en mensen geïnterviewd over hun
beroep in deze Corona tijd en Zainab over het creatief vieren van haar
verjaardag in deze gekke tijd! Knap gedaan allemaal!

Sylke over

Verloskunde &
Kraamzorg
We gingen naar de kraamverzorging en de
verloskundige in Koudum. We kregen dingen te
horen die een kraamverzorger zoal doet. Een
kraamverzorger is iemand die voor de degene
zorgt die zwanger is of was. Ze zorgen voor het
baby’tje als de mamma op bed ligt. Ze stoppen
ze in bad, geven ze te eten en drinken en doen
klusjes in het huis. Ze werken 8 dagen in de
week. Daarna gingen we wisselen en kregen we
uitleg over wat een verloskundige doet. Tijdens
je zwangerschap breng je heel wat bezoekjes
bij de verloskundige. Ze begeleidt je gedurende
hele zwangerschap en in de kraamperiode
daarna. Soms controleren ze of je baby gezond
is. Maar ze houdt je ook in de gaten of jij wel
oké bent. Ze voelt ook of de baby groeit en zich
goed ontwikkelt ja of nee. Ze helpt je bij het
voorbereiden op de bevalling. Zo vertelt ze over
het aanstaande ouderschap.

Ik ben 32 jaar en
Dag allemaal! Mijn naam is Yvonne Wijnja.
samen met onze
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Weekendschool
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Baljée! Helaas heb ik jullie vanwege een zwar
zo vaak gezien, maar
februari en de corona-pandemie nog niet
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hopelijk komt daar snel verandering in! Groe
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Yvonne
Wijnja

Quarantaine
Weekendschool
Twee en een halve maand geleden zaten we nog op school
deden we leuke dingen en vervolgens kwam er corona. Door
corona konden we niets meer doen.
We waren eerst drie weken thuis om vervolgens te horen dat er nog 3
weken bij kwamen. Dat vond ik heel erg om te horen want dat betekende
dat er geen weekendschool was. Ik heb wel veel huiswerk van school
gedaan en voor de Weekendschool. De eerste opdracht vond ik heel leuk
moest een hand maken waardoor ik mijn penvriendin leerde kennen en zij
mij. Ik kreeg een penvriendin van de Weekendschool Franeker.
Op die hand moest ik dan schrijven wat ik leuk vind, wat ik niet leuk vind, wie ik
heel graag wil bedanken en wat mijn hobby’s zijn. Bij de tweede opdracht moest
ik een brief maken over wat ik mis en wat mijn hobby’s zijn. De laatste opdracht
ben ik vergeten te maken maar ik ga uitleggen wat de bedoeling was. Ik moest een
krantenartikel maken met een interview van een gezinslid. Buiten Weekendschool
had ik ook weleens huiswerk van school om te maken. Gelukkig was dat niet zo veel
en had ik nog vrije tijd.
Eindelijk afgelopen zondag na twee en een halve maand mogen we weer naar
school en Weekendschool toe. Op school was het heel leuk want we mochten
weer met de hele klas bij elkaar zijn. Bij Weekendschool was zondag weer de eerste
keer dat we elkaar mochten zien. We zijn naar een Tomatenkwekerij in Bitgum
geweest. Van de tomaten die daar groeiden mochten we zelf plukken en meenemen naar
huis. Weekendschool heb ik gemist dus naar een kwekerij gaan vond ik leuk. Ik kan niet wachten tot de
volgende keer op Weekendschool.
Groetjes Liyan

Hallo allemaal!
Mijn naam is Onur Arici, 22 jaar oud en ik studeer de opleiding Pedagogiek
op NHL Stenden in Leeuwarden.
Mijn stage bij de Weekendschool Baljée komt langzaam tot zijn einde.
Als ik terug kijk vond ik dit een super leuke en leerzame ervaring! Tijdens
mijn stage heb ik kennis gemaakt met de kinderen en collega’s van de
Weekendschool Baljée. Samen hebben we deelgenomen aan leerzame en
leuke activiteiten.
Ik heb veel geleerd van de kinderen en mijn collega’s, daarom kijk ik met
een fijn gevoel terug op mijn stageperiode bij Weekendschool Baljée!
Ik hoop dat jullie na de zomervakantie nog bij Weekendschool Baljée blijven
en aan leuke activiteiten blijven deelnemen, want ik ga het erg missen!

Onur
Arici

Big Mill
Band
Muzikaal talent!

in zang, rap en bodypercussie.

In begin maart hebben de kinderen van onze
eerste groep, een muzikale workshop-middag
beleefd met de Big Mill Band uit Leeuwarden!
Aanleiding hiervoor is het 25-jarige jubileum van
de Big Mill Band.

Aan het einde van de middag lieten de kinderen
begeleid door livemuziek van de band, aan ouders/
verzorgers en andere familieleden zien wat zij
geleerd hadden. Super knap dat zij dit aandurfden!
Deze middag hebben sommige kinderen hun
angsten overwonnen en hebben zij hun talenten
kunnen laten zien. Want talent dat zit er zeker
tussen! Misschien zien wij deze kinderen later wel
terug op tv als rapper, zangeres, gitarist of singersongwriter. Wie weet!

Een aantal kinderen mochten ervaren hoe
het is om als dirigent voor een heuse band
te staan. Vervolgens gaven de bandleden per
sectie uitleg over de instrumenten en hun rol
binnen de bigband. Waarom valt een saxofoon
onder de houtblazers? En hoe krijg je geluid uit
een trombone en waarom heeft een trompet
ventielen? Daarna kregen de kinderen workshops

Een zeer geslaagde samenwerking die zeker voor
herhaling vatbaar is!

Ik ben Jason
Ik zit in groep 7
Sinds begin van het
school jaar zit ik op de
weekend school. 2x per
maand gaan we ergens naar
toe, en leren we nieuwe dingen.
Door de weekend school heb ik leren schaatsen. Het
was de aller eerste keer op het ijs. Iemand heeft ook
een keer verteld over crematies. Dit verhaal werd
verteld in een restaurant, ik vond het interessant.
We zijn ook bij het Leger des Heils geweest. Bij
het Leger des Heils komen zwervers die geen huis
hebben en niet kunnen slapen en niet genoeg geld
hebben voor eten en drinken. Met kerst hebben we
eten klaar gemaakt voor onze ouders.
Aan het eind van de les kwamen onze ouders wat

te eten wat wij hadden gegeven en gemaakt daarna
gingen we ook zingen en daarna gingen we met zijn
allen naar huis.
In de corona tijd ging de Weekendschool Baljée
ook door. Er werd georganiseerd dat ik een ander
kind van een andere Weekendschool als penvriend
leerde kennen. We kregen 3 opdrachten waaraan
we moesten werken, die ik samen met Chris moest
doen.
Kort om: we doen ook leuke dingen met elkaar en ik
raad het iedereen aan.
Groetjes,
Jason

Even voorstellen

Dag allemaal!

Ik ben Shalita.

Ik ben Shalita, leerjaarbegeleider voor groep twee
van de Weekendschool Baljée.
Begin dit jaar hebben we een aantal hele leuke
bedrijfsbezoeken afgelegd. Ons programma was divers,
van brood bakken naar het bekijken van kunst, en van
zelf kunst maken naar het hele proces rondom de
geboorte van een kindje.
Helaas kregen we ook te maken met Corona. Vanaf
maart zijn we niet meer samen geweest, het gemis was
groot! Gelukkig mochten we een paar weken geleden
aan de hand van een filmpje van de kippenboerderij,
doosjes eieren langsbrengen bij onze kids. Het weerzien
na zoveel weken was zowel voor ons als voor de
kinderen erg leuk! Heel fijn dat we toch nog in juni met
elkaar bedrijven gingen bezoeken en het jaar gezellig
hebben afgesloten!

Gastdocenten januari tot juli 2020
Big Mill Band o.l.v. Harry Broekman • Bodypercussist Marnick Tappel • Rapper David de Vries •
Schaatstrainster Aggie Walsma • Aanloophuis Leeuwarden • Kredietbank met Peter Winter & Pietsje
Langerak • Omrop Fryslân • Struiksma Bakkerij • Petra Lodewijk mode • Veehouderij Galema •
Scharrellegkippenhouderij Kooistra • Kwant Controls Sneek • BV Sport • Kaatstrainer Henk Haar •
Fotograaf Erik Jan Koopmans • Filosofie juf Fabien van der Ham • Het huis dat met je hersenen speelt
• Overbeek Gardener’s Pride Beetgum B.V. Tomaten • Leeuwen survival Goutum

Weekendschool Baljée mag zich prijzen met deze
nieuwe aanwas! Ons bestuur heeft zich mogen
uitbreiden met Sytse Oreel, Hendrik Harm Kingma en
Karst Spinder. Deze gedreven mannen zullen zich de
komende tijd inzetten met het werven van bedrijven
in en rondom Leeuwarden. Weekendschool Baljée wil
nog meer draagvlak van o.a. bedrijven uit Leeuwarden
en omstreken. Dit zowel voor de bekendheid, financiële
middelen en waar leerzame bedrijfsprogramma’s uit
voort kunnen vloeien! Om dit alles in goede banen

Nieuwe
Bestuursleden

te laten verlopen wil Ienske Flokstra hier graag als
communicatieadviseur een bijdrage in gaan leveren. Deze
combinatie zorgt voor mooie ideeën, ambitieuze plannen
met een mooi vooruitzicht voor de kinderen van de
Weekendschool Baljée!

Postadres:
Turfmarkt 11,
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