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Prijsvraag: bedenk een naam voor de AMS schoolkrant!  
 

HELP:  HoE kom ik dE donkErE dagEn/kErstdagEn door? 
nEtfLix tiPs!  

 

De nieuwste ‘gadgets en trends’    
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Sporten: Atletiek en wel of geen voetbal Super League?  
 

Telefoongebruik op de AMS  
 

TIPS: Hoe overleef ik een toetsweek? 
Corona, mondkapjes en de kerstvakantie.... 

MUSIC and RAP 
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Werken op de AMS leuk?! Interviews met docenten 
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van leerlingen en docenten - een ode aan de oude nieuwe school - talk 

about language learning – drugshandel in Friesland - krystfun- verhalen - 
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Van de redactie 
Het is weer de tijd van het jaar waarin de warme kleren aan kunnen... sjaals, mutsen 
en vooral handschoenen aan op de fiets! De tijd waarin het weer guurder wordt.  
De tijd van dagen die korter zijn, maar ook de tijd voor de kerstboom en gezellig de 
kaarsen en lichtjes aan. Waar we vanuit de kerstgedachte naar elkaar omkijken en op 
de AMS een kerstactie organiseren. We denken aan de geboorte van Jezus en we 
vertellen elkaar het kerstverhaal.  
En, niet geheel onbelangrijk: de kerstvakantie! Even geen huiswerk en toetsweken, 
geen docenten die van alles willen... maar lekker uitslapen en relaxen! Daarom deze 
eerste AMS schoolkrant. Gewoon een moment voor jezelf. En oja, ook omdat het een 
schoolopdracht van Grow XL in klas 3 bij de workshops ‘Fries en minderheidstalen in 
Europa’ en ‘Creatief schrijven’ was. Maar dat mocht de pret niet drukken. Met een 
groep van zo’n 25 leerlingen is deze schoolkrant tot stand gekomen. En die is goed 
gelukt al zeggen we het zelf.  

Misschien wil je in de vakantie juist niks met school te maken hebben....  Lees deze 
krant dan nu maar vast ���� Want we hebben voor jou leuke artikelen en verhalen!  
Zo overleef jij de donkere dagen wel.  
Bij deze willen we alle nieuwe en toekomstige schoolkrantleden van harte welkom 
heten, want wij zijn namelijk op zoek naar JOU!  
 
PRIJSVRAAG:  
Weet jij een naam voor de AMS schoolkrant? Meld je dan en stuur een mail naar 
mevr. Bangma i.bangma@annamaria.nl  
De leukste, orgineelste of grappigste naam krijgt een prijsje!  
 
Heb je de schoolkrant iets anders moois te bieden? Neem dan 
ook contact op met de redactie. Voor de meivakantie of 
zomervakantie zal er weer een editie verschijnen! 
 

Voor nu veel plezier met deze kersteditie en fijne kerstdagen en 
een gelukkig 2022! 

Groeten van de redactie:  
Brechina, Marije, Yindee, Elisabeth, Erna, Sita, Mike, Ahmed, Sam, 
Damiën, Jack, Thijs, Hessel, Jesse, Mel, Abel, Jardo, Dennis, Jochem, 
Collin en mevr. Bangma 
 

Aan deze schoolkrant hebben verder meegewerkt:  
Verschillende klassen, leerlingen en verschillende docenten.  
Daarvoor Dank, Tige tank, Thank you, Danke Schön, Merci! 

mailto:i.bangma@annamaria.nl
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Help, hoe kom ik de donkere dagen door?!  
  

Aan klas 1A vroegen we: Wat dochsto yn de krystfakânsje? 
 
Ik doch lekker neat yn ‘e fakânsje! 
Met mijn familie samen zijn  
Eten en gamen  
EEn gLittEr jurkjE koPEn  
Jierdei fiere!  
Naar m’n beste vriend  
Fuort – yn in fakânsje húske 
uitslapen en relaxen  
gourmetten 
oliebollen bakken 
Netflixen en youtuben 
op myn telefoan 
shoppen  
 

Kijktips tijdens de donkere dagen   Kerst films (Netflix) 
La Casa de Papel (2017) Spaanse serie  Film: The Christmas chronicles 
Lost in Space (2018) Serie  
Undercover (2019) Nederlandse serie 
The Power of the Dog (2021) Film 
Single All the Way (2021) Film 
A Boy Called Christmas (2021) Film 
A Castle for Christmas (2021) Film 
Jurassic World: Camp Cretaceous. Serie                                       Film: The Grinch                          
Vera -AL- Detective      
The Goldbergs - AL – Comedy 
The man in the High Castle - AL – Drama   Film: Holidate 
Chicago Fire - AL-  Drama 

           
 

 

Film: The holiday calendar     
                                            Film: The princess switch 

Netflix informatie  
Netflix is in 1997 opgericht in Scotts Valley, Californië door Marc Randolph 
en Reed Hastings. Hastings kwam op het idee om het bedrijf te beginnen, 
nadat hij een boete van 40 dollar moest betalen na het te laat inleveren van 
de gehuurde film Apollo 13. Op 14 april 1998 is de website van Netflix online 
gegaan met 30 medewerkers en 925 te huren video's. Vanaf juli 2021 had 
Netflix 209 miljoen abonnees, waaronder 72 miljoen in de Verenigde Staten 
en Canada. Het is wereldwijd beschikbaar, behalve op het vasteland van 
China (vanwege lokale beperkingen), Syrië, Noord-Korea en de Krim 
(vanwege Amerikaanse sancties). 
De hoofdactiviteit van het bedrijf is een op abonnementen gebaseerde 
streamingdienst die online streaming aanbiedt vanuit een bibliotheek met 
films en televisieseries, inclusief films die in eigen beheer zijn 
geproduceerd. 
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De nieuwste ‘gadgets en trends’    
 

De Iphone 13 
De iphone 13 is de nieuwste telefoon, weinig leerlingen hebben deze 
telefoon. Dat komt omdat jij erg duur is, omdat het een hele goede 
camera heeft. Het voordeel is dat deze Iphone meer cameras heeft en 
sneller is. 
Het toestel heeft net als zijn voorganger een 6,1 inch-oled-scherm met 
industrieel design. Wel is de notch kleiner geworden. Volgens Apple is de 
inkeping zo'n 20 procent gekrompen ten opzichte van de iPhone 12. De iPhone 13 heeft 
een nieuwe A15 Bionic-chip.  

Je hebt keuze uit vier verschillende varianten van de iPhone 13. De iPhone 13 is 
beschikbaar vanaf 909 euro, de iPhone 13 Pro begint vanaf 1159 euro en de iPhone 13 
Pro Max vanaf 1259 euro. 

 PC 3090 
De computer 3090 is de nieuwste PC en kost rond de 2 duizend euro.  
Onze mening is de 3090 PC is wel snel, alleen is die moeilijk om aan te komen. En zeker heeft niet  
iedereen heeft zo 2000 euro liggen.     
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We vroegen leerlingen van de eerste klas:  
WAAROM IS HET VOOR JOU:  Yes ams! ?  

 

 

 
 
 

Wist je dat op de AMS…  
...de pauzes leuk en gezellig zijn. 
...de po lessen leuk zijn, vooral koken! 

...tijdens de lunch pauze lekkere broodjes zijn zoals:  Tosti’s, broodje gezond en nog meer. 

...de meeste docenten wel aardig zijn. (Nora en Demi)  
 

Wist je dat op de AMS...  

...er leuke dieren zijn 

...iedere leerling een eigen kluisje heeft. 

...er leuke docenten zijn. (Zoe) 
 

Wist je dat de AMS...  
...dieren heeft  
...tegenover de spar staat. 
...een kooklokaal heeft. (Amaris) 
 

Wist je dat de AMS...  
...dieren en kassen heeft. 
...snoepautomaten heeft. 
...een nieuw gebouw krijgt. (Annechien) 
 

Wist je dat de AMS...  
...staat voor Anna Maria van Schurman, de eerste vrouw op de universiteit in Franeker 
...2 gebouwen heeft. 
...de meeste leerlingen op de fiets naar school gaan. (Joachim) 
 

- Goed rooster! 
- De pop up store 
- De school is heel creatief 
- De PO lessen en Grow-xl 
- Nature class, ze hebben allemaal dieren 
- In de pauze wordt er eten aangeboden 
- De dieren zijn leuk! 
- Er zijn einstein klassen  
- De school is overzichtelijk 
- Je mag koken bij PO 
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Werken op de AMS leuk?! 
Wij interviewden verschillende mensen die werken op de AMS. Hoe zien zij de school? En waarom 
willen ze werken met jongeren? Als eerste de directeur aan het woord.  

Interview met de directeur van de AMS Eelco Bruinsma  
Door Damiën, Mike en Jack.  

Werkervaring:  
Hoelang werkt meneer op de AMS en in het onderwijs? 
Meneer werkt 1,5 jaar op de AMS.   
Al meer dan 40 jaar in het onderwijs. Van docent speciaal onderwijs, docent 
LO, docent koken naar coördinator, adjunct directeur naar directeur. En 
werkzaam in alle niveaus: Praktijkonderwijs, VMBO, HAVO en VWO. 
Welk diploma’s heeft meneer allemaal gehaald?  
Havo diploma, pabo, leraar, lo. 
Heeft meneer zelf vroeger een leuke schooltijd gehad? 
 Ja want meneer deed veel met sport en dat was leuk. 
 
Werkzaamheden: 
Wat maakt directeur/teamleider zijn van de AMS een leuke baan?  
Door de leuke docenten en leerlingen.  
Wat maakt werken op de AMS een leuke baan? 
Op de AMS zijn alleen maar leuke leerlingen en er zijn veel keuzes die leerlingen kunnen maken, 
passend bij hun talenten.  
Welke karaktereigenschappen heb je nodig voor deze functie? 
 Veel zelfvertrouwen en vriendelijkheid.  
Beroepen / functie:  
Welke karaktereigenschappen heb je nodig voor deze functie? 
Doorzettingsvermogen, begrip en volhouden. 
Visie en toekomst:   
Wat is in uw ogen een perfecte school?  
Leuke verschillende leerlingen die met plezier naar school gaan en met 
plezier terug naar huis gaan na een schooldag.  

 
Sporten: wel of niet?  

In Coronatijd is het moeilijk om te sporten. Ja sport kijken, 
maar zelf sporten... Toch roepen wij op om het wel te doen! Want 
je voelt je er fitter door en sporten is leuk en gezond. En is 
het zo simpel: touwtje springen, wandelen, fietsen, dowload een app... doe iets én als het 
kan: doe het samen ����  

Oproep aan groep 8ers: AMS touwspring-challenge 

Een heuse AMS-touwspring-challenge! Voor de kinderen van groep 8 is er een leuke prijs te winnen 
in de volgende uitdaging: wie kan de meeste sprongen maken in 1 minuut met het echte AMS-
springtouw? Uiteraard wordt extra creativiteit zeker op prijs gesteld (verkleed, zingend, etc.) 
Leerlingen kunnen meedoen door hun poging te filmen en te plaatsen op hun Instagramaccount onder 
vermelding van @AMSFraneker en #AMStouwspringchallenge. Dagelijks zullen de leukste filmpjes 

en de beste pogingen uiteraard extra aandacht krijgen op ons eigen Instagramaccount. 
De prijsuitreiking van deze challenge zal tijdens onze doe-middag op 20 januari zijn. 
Meesters en juffen van groep 8 kunnen doorgeven via aanmelden@annamaria.nl hoeveel leerlingen er in hun 
groep zitten, zodat we in de week van 9 januari, coronaproof, de springtouwen kunnen bezorgen. Wij kijken uit 
naar jullie inzendingen en wensen de leerlingen veel succes.  
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Atletiek 
Atletiek is een oude sport waar de sporters individueel of in groepen moeten sporten. 
Atletiek wordt op de weg, in het veld als op een atletiekbaan beoefend. Atletiek wordt 
wel 'de moeder der sporten' genoemd omdat het de menselijke basisbewegingen 
omvat (lopen, springen, werpen) omvat. Atletiek lijkt ons leuk. Want je bent sportief 
bezig, en dat vinden we leuk. Er zijn verschillende dingen om te doen dus afwisseling is leuk. Hier op 
school doen we aan verspringen, hardlopen, werpen. Maar eigenlijk kan je het zelf ook thuis doen. 
Lekker in de buitenlucht op een veldje.  
Atletiekbanen zijn meestal ovaal gevormd met een binnenbaan van 400 meter lang.  
Op het middenterrein worden de werp- en springonderdelen beoefend. Er zijn banen van gras, sintels 
of kunststof. 
Atletiek is een sport die oorspronkelijk nauw verbonden was met de Griekse klassieke Olympische 
Spelen, die vanaf 776 voor Christus om de vier jaar gehouden werden als onderdeel van een feest ter 
ere van de god Zeus. Het vijfdaagse programma bestond uit sportieve krachtmetingen en wedstrijden 
in de schone kunsten. De beste atleten kwamen tegen elkaar uit in een vijfkamp, die bestond uit de 
onderdelen hardlopen, verspringen, worstelen, speerwerpen en discuswerpen. De diverse onderdelen 
hadden veel minder regels dan nu. 

Voetbal  
Voetbal is ook een sport wat je prima in coronatijd kunt doen, lekker buiten met vrienden of familie.  
Of voetbal kijken- al is die winterstop jammer…gelukkig is er YouTube ���� 
The Super League (officiële naam: European Super League Company, SL ), ook wel de 
Europese Super League genoemd, is een geplande jaarlijkse gesloten clubvoetbalcompetitie 
die bedoeld is voor een exclusieve groep van Europese topclubs en bedoeld UEFA 
Champions League te vervangen of de concurrentie aan te gaan. Na lange speculatie over de 
vorming van een " Europese Super League ", werd de competitie in april 2021 opgericht door 
twaalf clubs en er konden nog drie clubs bij. Volgens de organisatie zal de competitie 
beginnen "zo snel als praktisch mogelijk is" en zullen de onderhandelingen ervan voor of in 
augustus 2021 beginnen. Maar nu blijkt dat deze competitie er niet is gekomen omdat er een 
aantal club tegen zijn.  
Meningen:  
Abel:  ik vind deze competitie niet eerlijk omdat dan de minder rijke clubs niet mee kunnen doen 
Sem: het maakt niet uit of je weinig of veel geld hebt iedereen is gelijk, het gaat om het voetbaltalent 
Hessel: ja gewoon wel leuk idee, alleen jammer dat dan misschien Nederlandse clubs niet mee kunnen doen  
Dennis: het verpest het voetbal, het gaat om het spel niet om het geld 

Hoe overleef ik een toetsweek?  
Zo net voor de kerstvakantie heeft de bovenbouw een toetsweek…brrr wat een 
ellende… maar wel fijn… daarna lekker vrij!  
We vroegen aan eerste klassers die nu al een paar S.O.’s en proefwerken hebben gehad:  
 
Heb je tips om goed te leren voor een toets? TIPS:  
Begin op tijd met leren (minstens een week van te voren)  
Vaak de tekst doorlezen 
Net zolang het opschrijven totdat ik het ken 
Aantekeningen in de les maken  
HardoP LEzEn En stamPEn  
Samenvattingen maken  
Doornemen met je vader of moeder  
Lezen en lezen en lezen  
Goede planninG maken 
elke dag 10 minuten lezen en leren 
YouTube filmpjes over het onderwerp bekijken 
zet je telefoon UIT! Echt het helpt… 
jezelf iets leuks beloven als je goed geleerd hebt 



10 
 

 

 

 

   

 

             Ode aan de oude nieuwe school  

Dit is de groen kas waar plantjes worden 
gemaakt en verzorgd door leerlingen. 

Vanaf het schoolplein naar de gymzalen of het 
hoofdgebouw 
Nieuw zijn de gekleurde bankjes waarop je kan 
chillen. En het sportveldje is nieuw, ook top! 
 
Maar wanneer zou de nieuwe school komen? 
We hopen dat we het nog meemaken....  

Hier heel planten en dieren. Milieuvriendelijk, 
zijn veel enthousiaste mensen die het leuk 
vinden. 
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DRUGSHANDEL FRIESLAND 

De Leeuwarder Courant meldt: Burgemeester Buma sluit weer een drugspand in Leeuwarden. In 
Friesland is veel drugs in omloop. De politie deed er eind juni een inval en vond een compleet 
ingerichte plantage, met bijna tweehonderd planten, groeimiddelen, 
lampen en een ventilatiesysteem. Het huis blijft drie maanden dicht. 
Arrestatieteam houdt vier mensen aan in Leeuwarden om drugshandel.  
Er zijn de afgelopen maanden meerdere meldingen geweest van overlast 
in de Kersenstraat en de Aakstraat in Leeuwarden, zegt de politie. Die is 
daarna met een onderzoek begonnen, want het vermoeden bestond dat er 
drugs verhandeld werd vanuit huizen aan die straten. Dinsdagavond heeft 
een arrestatieteam een inval gedaan in de huizen en daar twee mensen aangehouden. De twee 
andere verdachten zijn aangehouden op de snelweg bij Leeuwarden. De Leeuwarders zijn een man 
van 55 en een vrouw van 49 jaar.Bij het doorzoeken van het huis is harddrugs gevonden en andere 
zaken die met drugs te maken hebben, zegt de politie. Het onderzoek loopt nog, de vier verdachten 
zitten vast. 
 
Helaas wordt er in Franeker e.o. ook gehandeld in drugs en drugs gebruikt .....hoeveel en wat precies 
dat weten we niet precies, we hebben wel een idee. Ook jongeren van de AMS komen in aanraking 
met drugs. Ons advies is: doe niet mee met groepsdruk, maar kies zelf. En maak het bespreekbaar 
met je vrienden dat je er niet aan meedoet. Of je je ouders of docenten vertelt dat je in aanraking 
komt met drugs dat moet je zelf weten. Ook of je iets probeert, maar als je experimenteert is het 
misschien wel goed dat een volwassen persoon ervan weet en dat je zeker weet dat je geen rare shit 
binnen krijgt. Je lichaam is in de groei, het kan wel schade oplopen. En iedereen reageert er anders 
op.  Maar wees in iedergeval verstandig en laat je niet iets opdringen.  

Kijk voor meer info of hulp op: www.drugsinfo.nl  

Muziek 

Veel jongeren luisteren naar muziek, bijvoorbeeld rap, 
Nederlandstalig, Engelstalig, Spaanstalig etc.  

De meest verdiende rapper is: Kayne West met 3,2 
miljard euro.  

 

 

 

En de meest Nederlandstalige artiest is: de DJ, Tiesto 
met 100 miljoen.  

 

 

We hebben een paar jongeren gevraagd wie hun favoriete artiesten zijn, ze luisteren het 
meest naar: Sevn alias, rapper Sjors, Eminem, 73, Adele, Ariana Grande. 

Tiesto 

http://www.drugsinfo.nl/
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US Rap albums in 2021 
door Milan  

 
Nadat het in 2019/2020 zo rustig is geweest in de Amerikaanse rapscène, zijn er in 2021 weer veel 

nieuwe albums. Een flinke lijst met grote artiesten die dit jaar al een album hebben gereleased. Ook 
is er een grote discussie ontstaan nadat Donda en Certified Lover Boy achter elkaar gereleased 

werden. Nadat Faith door Pop Smoke was gereleased was er veel kritiek op, Pop Smoke (nu helaas 
overleden) deed niet graag aan features op zijn album. Maar Pop Smoke’s management integendeel, 

heeft juist heel veel features aan het album toegevoegd. Lil Nas X’s Montero is ook een bijzonder 
project, commercieel pakte het album namelijk heel goed uit. Lil Nas X was heel veel actief op Twitter 
en TikTok om aandacht te krijgen voor zijn album en heeft meerdere ‘aparte’ advertenties gemaakt. 
Bij een van de advertenties liet hij zien dat hij ‘zwanger’ was wat natuurlijk eigenlijk niet kan, en op 

een andere kwam niemand opdagen op zijn ‘baby shower’.  
 

Maar dit is zeker niet alles, hier is namelijk nog een lijst, maar dan met albums die dit jaar nog 
moeten releasen:Juice WRLD – Fighting Demons (Tegelijk met documentaire), Juice WRLD – The Party 
Never Ends (na Fighting Demons), Travis Scott – Utopia/Dystopia (datum onbekend), Playboi Carti – 

Narcissist (datum onbekend), Lil Uzi Vert – Pink tape/Delta Pink (datum onbekend), NLE Choppa – Me 
VS Me (datum onbekend), Metro Boomin – Not All Heroes Wear Capes 2/Heroes and Villains (datum 

onbekend), Polo G – Hall of Fame 2.0 (datum onbekend), King Von – Play Dat (datum onbekend), 
Gunna – Drip Season 4 (datum onbekend) 

 
Wanneer al deze albums gaan droppen is helaas niet bij elke album bekend, maar we weten wel 
zeker dat ze dit jaar gaan releasen.  Playboi Carti heeft voor zijn komende album Narcissist ook 

nieuwe merch gedropd zoals een motorhelm van $20.000, en natuurlijk andere kleding. The Party 
Never Ends van Juice WRLD is al aangekondigd in juni door de management van Juice WRLD, “het 
komt binnenkort” zeiden ze. In augustus hebben ze 2 keer een datum genoemd voor een nieuwe 
single maar hebben zich er niet aan gehouden. Nu is er eindelijk aangekondigd dat de Juice WRLD 

documentaire veel eerder komt dan gedacht, en dat het album samen met de documentaire komt! 
 

Persoonlijk kijk ik het meest uit naar de albums “The Party Never Ends, Utopia en Narcissist” omdat 
Juice WRLD en Playboi Carti twee van mijn favoriete rappers zijn en omdat Travis Scott het altijd 
groots uitpakt. En mijn favoriete albums dit jaar zijn “Donda, The Off-Season en Shiesty Season” 

Donda heeft een paar minpuntjes zoals dat het geen album cover heeft (een zwart vierkantje) en de 
features zijn niet genoemd maar er zijn wel echt goede nummers zoals Moon, Off the Grid en 

Hurricane. The Off-Season van J Cole vind ik zo goed dat ik eigenlijk elk nummer op het album luister, 
0 skips. Shiesty Season heeft wel een paar skips maar over het algemeen vind ik het echt een heel 

goede album. 
Als je op de hoogte wilt blijven van rap nieuws kun je deze accounts volgen op instagram.  

Natuurlijk de rappers waarvan je op de hoogte wil blijven: Phenobars, Bars, Raptv, Records, 
Ourgenerationmusic, Hotfreestyle, Rapmusic 

Deze accounts waren ook mijn bronnen 
 
 
 
 
 
 
 

Als je een grote playlist nodig hebt met veel nummers van grote Amerikaanse rappers is deze playlist 
wel iets voor jou, je kunt hier veel nieuwe nummers, maar ook artiesten! 

https://open.spotify.com/playlist/5WPfPyX49GIXdXmD5XHdR4?si=5c318aeb44594d4f 

https://open.spotify.com/playlist/5WPfPyX49GIXdXmD5XHdR4?si=5c318aeb44594d4f
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Werken op de AMS leuk?!   

Interview met mevrouw Siccama  
Geïnterviewd door Brechina en Erna 
 
Wat is uw naam en functie? 
 
Ik ben mevrouw Siccama en ik geef hier op de AMS Frans en Nederlands.  
Daarnaast ben ik remedial teacher en dyslexiecoach. 

Hoelang werkt u hier al? 
Ik werk hier al meer dan 20 jaar. 

Wat heeft u voor opleiding gedaan/welke diploma’s heeft u gehaald? 
Frans en Nederlandse opleiding.  

Heeft u zelf een leuke middelbare schooltijd gehad? Waarom wel/niet? 
Ik heb en leuke schooltijd gehad, ik had het naar m’n zin. Ik vond Frans heel leuk en daar was ik ook 
heel goed in. 

Zou u over uw werkzaamheden kunnen vertellen? Hoe zag uw werk dag eruit? 
Ik was gisteren vrij! 

Waarom heeft u gekozen om met jongeren te werken? 
Ik heb niet persé gekozen om met jongeren te werken maar ik liep stage op een andere school en 
werkte hier op de AMS. Ik merkte dat ik het erg leuk vond en ik ben niet meer weggegaan. 

Vindt u dat u genoeg geld betaald krijgt voor u werk? 
Ja, dat vind ik wel. 

Wat maakt docent zijn op de AMS een leuke baan? 
Ik vind het leuk om met kinderen te werken en ik kan veel creativiteit kwijt in mijn lessen. Ik geef dit 
jaar les aan 6 klassen en ik vind alle klassen weer geweldig. Ik vind het ook mooi om de kinderen te 
zien groeien qua ontwikkeling. 

Welke karakter eigenschappen heb je nodig voor deze functie? 
Jezelf zijn, creatief, flexibel. 

Wat is in u ogen een perfecte school?  
Waar leerlingen/docenten zich prettig en veilig voelen en waar ook op een 
creatieve manier gewerkt kan worden aan de doelen en talenten van de leerlingen. 

Wanneer is een leerling echt geslaagd? 
Als een leerling zelf met een goed gevoel hier weg gaat en dat hij/zij  klaar zij is voor een nieuwe 
fase/school. 

De AMS krijgt in de toekomst een nieuwe school, kunt u vertellen wat u belangrijk vindt aan 
een nieuwe gebouw? 
Een vrolijke en open sfeer, met genoeg chill plekken voor de leerling en de docenten. 

Waarom zou u groep 8 leerlingen aanraden om voor de AMS te kiezen? 
Er wordt hier op de AMS voor leerzame en uitdagende lessen gezorgd. Ook worden er veel 
activiteiten georganiseerd en hebben we hier goede ondersteuning waar nodig. Natuurlijk vind je hier 
ook leuke leerlingen en docenten ���� 
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Talen op ‘e dyk  

Sjoch om dy hinne en do sjochst bûten in protte 
talen...yn it ferkear, mar ek op reklamebuorden. 
Neist it Nederlânsk kamen we ek oare talen lykas it 
Frysk tsjin.  
And a lot of stores in the centre of Franeker have 

English names.  
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Hoe zit het met het telefoongebruik op de AMS?  
Door Collin  
 

Telefoon gebruik op school het komt veel voor. De docenten vinden dat niet leuk. De 
kinderen gebruiken vaak de telefoon daardoor zijn ze snel afgeleid. 

Uit talloze onderzoeken blijkt namelijk dat telefoongebruik in de klas leidt tot 
verschillende negatieve effecten op de leerprestaties en sociale vaardigheden. Een 
vaak gehoord tegenargument is dat de school leerlingen moet leren omgaan met het 
gebruik van de smartphone. Onzin. Dat is de taak voor de ouders. 

Waarom leiden telefoons af? 
De oorzaak van deze negatieve relatie is volgens veel wetenschappers het multitasken. In een 
reviewstudie uit 2016 naar mobiele telefoons en multitasken tijdens de les bleek dat zowel jongens als 
meisjes zich laten afleiden door hun telefoons. 

Mijn mening erover is: ik vind het zelf niet erg, docenten kunnen wel wat soepeler zijn. En de regels 
zijn duidelijk, in je tas of in de phonebag...al wordt die telefoonzak heel verschillend door de docenten 
gebruikt. En soms gebruik je je telefoon voor Magister of om iets op te zoeken op Google, dan is het 
juist handig.  

 

Verhaal ‘Telefoonzak’ 
Door Kim  
 

Onze school, de AMS in Franeker had vorig jaar het manifique idee om een domme, niet nuttige 
telefoonzak te kopen met het geld wat ze ook konden spenderen aan een aanpassing van onze 
afschuwelijke lokalen. In dit artikel gaan we het hebben over de telefoonzak en dit niet nuttige 
accessoire. 
Een erge gebeurtenis, bereikbaar zijn is the key 
Stel je deze situatie voor: Je zit in de les en dan wordt opeens je telefoon in de telefoonzak gestopt, 
maar ondertussen belt je oma die in een rolstoel zit, dat ze wordt aangevallen door de Italiaanse 
maffia. Maar jij, ja jij kunt niet opnemen want je ziet het belletje niet omdat die telefoon van je in de 
telefoonzak zit. Een paar dagen later word je oma in het hondenmeertje gevonden en ziet de politie 
dat ze jou als laatste belde, dan ben je ook nog eens hoofdgedachte op de moord van je oma. What a 
shame... 
Mijn eigen ervaring  
Deze gebeurtenis waar ik het over ga hebben was 1 jaar geleden toen ik nog in havo 3 zat. Ik zat in 
een les wiskunde, waar ik net Soscastoa begreep en ik zat gewoon rustig achter mijn telefoon een 
paar berichten te antwoorden waarop meneer zegt: “Kim leg je telefoon weg” dus antwoordde ik: 
“Oke meneer, ik maak even snel dit af.” Voordat ik ook maar iets kon doen 
stond meneer voor mijn neus en verwachtte meneer dat ik mijn telefoon gaf. 
Nee dus. Na een hele discussie moest ik hem geven en voelde de persoon in 
mijn telefoon die ik antwoordde zich erg eenzaam, niemand wist die dat wist.  
 
Om tot een einde te komen:  
Als conclusie wil ik nogmaals zeggen dat die telefoonzakken erg onhandig 
zijn, niet nuttig zijn en dat ze moeten worden verboden door de overheid in 
de toekomst.  
 
 



16 
 

TALEN PAGINA’S 

Wistesto dat der neist de 24 offisjele talen, mear as 60 talen lykas it Frysk yn Europa binne?  
By Grow XL learden we dat der yn de wrâld rûn de 6500 talen binne. It is moai dat Frysk de status hat 
fan it taal ynstee fan in dialekt. Dat is fêst lein yn it 
Europeesk hânfest.  
Mar wat soe it Bretonsk (yn Frankryk) ek graach in offisjele 
taal wêze wolle... of it ... der binne noch folle mear! 

 

 

 

Meerderheids talen in Europa 
• Engels (44%) 
• Duits (36%) 
• Frans (29%) 

• Italiaans (18%) 
• Spaans (17%) 
• Pools (10%) 

• Nederlands (6%) 
• Roemeens (6%) 
• Portugees (3%) 
• Grieks (3%) 

 
 

 
Dialekten yn Fryslân  
Wie van jullie spreekt stadsfries? Zoals het Franekers 
of Leeuwarders?  
Of praatsto Bildts of in oar dialekt fan Fryslân?  
It hinget der fan ôf wêr’st wennest watsto praatst! 

Bisto in klaaifries of in wâldpyk? 
De band hûnekop sjongt yn it wâldfrysk en hat no ek in film yn de 
bioskoop, prachtich dochs?!  
 

 

Een taal is te herkennen als aparte taal op grond van drie 
eigenschappen: 1) De taal verschilt genoeg van andere talen 
(taalafstand). 2) De sprekers ervan willen hun taal graag spreken en 
aan hun kinderen doorgeven (taalwil). 3) De taal heeft binnen de 
taalgemeenschap een bepaalde status (taalstatus). Deze drie 
eigenschappen kunnen leiden tot de formele erkenning van een taal 

door de nationale overheid en door de internationale gemeenschap. Zo’n erkenning is een 
bevestiging van de feitelijke status van de taal in het dagelijks leven. http://www.taalcanon.nl/  

Standardfries 54,8 % 

Standardnederlands 28,0 % 

Fries dialect 10,7 % 

Nederlands dialect 4,5 % 

andere taal 2,0 % 

Aasters wordt gesproken op Terschelling 

Harlingers wordt alleen in Harlingen gesproken 

Hindeloopers wordt alleen in het kleine stadje 
Hindelopen gesproken in de gemeente Sudwest Fryslan 

Noord Fries wordt ten zuiden van de Deens Duitse grens 
gesproken 

Schiermonnikoogs wordt gesproken op het eiland 
Schiermonnikoog 
en... er zijn nog veel meer! 

 

Wist je dat er in Groot-Brittanië / 
Engeland deze minderheidstalen 
worden gesproken:  
Scots, Gealic, Irish, Welsh 

http://www.taalcanon.nl/
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                          Westerlauwers Fries 

Het Bildts 
De naam Bildt komt van het woord 'opbillen', 

het aanslibben van land. Het gebied werd al voor de inpoldering aangeduid als 'Bil' en 'Billand' en werd na diens 
inpoldering in 1505 het Bild(t) genoemd. Inwoners en sprekers van het Bildts worden Bilkerts genoemd. Niet 
toevallig was het Fries vanaf 1515 in het omliggende Friese steden eveneens sterk op zijn retour. Het zou 
langzaam worden overgenomen door het dialect zoals dat destijds in het noordelijke deel van Holland 
gesproken werd. Uit dit dialect of meerdere Hollandse dialecten is het tegenwoordig Stadsfries gevormd en 
werd aanvankelijk als bestuurstaal en later ook als omgangstaal gebruikt in de Friese steden. Welke invloed het 
Bildtse Hollands en het stedelijke Hollands exact op elkaar hebben gehad, is taalkundig niet te achterhalen.  

Het Franekers  
Vijftalig woordenboek laat verschil tussen Friese streektalen zien  
Omrop Fryslân- 12 nov 2021 

Franekers, Bildts, Leeuwarders; wat is het verschil tussen al die talen nou 
eigenlijk? Het Franeker Genoatskap stelde een woordenboek in liefst vijf talen 
samen. 
Het Franeker Woardeboek werd geschreven door drie vrijwilligers van Ut 
Genoatskap foar ut Behoud van ut Franekers. "Er staan zo'n 17.000 lemma's in", vertelt voorzitter Theo Kuipers. "Van 
al die woorden is een omschrijving gemaakt in vier talen: Leeuwarders, Bildts, Nederlands en Fries." 

Inspiratiebron bij de samenstelling was het Liwwadder woordenboek. "Dat is voor ons een geweldige stip op de 
horizon geweest." De verschillen tussen de talen - beide onderdeel van het Stâdsfrys - zijn klein, zegt Kuipers. Bij het 
woordje 'ook' bijvoorbeeld: "In Franeker zeggen we 'ok' en in Leeuwarden 'oek'." 

Eerst praten 
Het gaat niet echt goed met het Stadsfries. Ook het Franekers wordt steeds minder 
gebruikt. Een reden voor het Genoatskap om het nu dan maar eens goed vast te 
gaan leggen in een woordenboek. 
"Maar dat is niet dé oplossing", zegt Kuipers. "Een woordenboek is vooral bedoeld 
voor het schrijven. Eerst maar eens Franekers praten, schrijven kan altijd nog. 
Het woordenboek is verkrijgbaar in de Franeker boekhandels.  
 

 
  Duolingo: language lessons  https://www.duolingo.com/  
Learn a new language with the world’s most-downloaded education app! 
Duolingo is the fun, free app for learning 35+ languages through quick, bite-
sized lessons. Practice speaking, reading, listening, and writing to build 
your vocabulary and grammar skills. 

Westerlauwers Fries (kortweg Fries, in het Fries: Frysk) is het Fries dat gesproken wordt in 
de Nederlandse provincie Friesland en in enkele dorpen van het Westerkwartier van de 
provincie Groningen. Deze taal wordt doorgaans Fries genoemd. Tot in de late 
Middeleeuwen werd een oudere vorm van het Westerlauwers Fries ook in delen van Noord-
Holland gesproken: op Texel en Wieringen, in West-Friesland en in Waterland. De 
tegenhanger van het Westerlauwers Fries is het Oosterlauwers Fries, dat tot aan het einde 
van de middeleeuwen in de Groninger Ommelanden en in Oost-Friesland werd gesproken. 
De enige daarvan resterende variant, het Saterfries, wordt nog gebruikt in enkele vroeger 
geïsoleerde dorpen in de gemeente Saterland (tussen Leer en Oldenburg) in Duitsland.  

Van het Fries bestaat een variant die wordt of werd gesproken langs de Noordzeekust en op 
de eilanden in de Duitse Bocht tot aan de grens tussen Duitsland en Denemarken. Deze 
variant staat bekend als het Noord-Fries en valt uiteen in een groot aantal sterk 
verschillende dialecten die in kleine regio's worden of werden gesproken doordat de 
gemeenschappen in dit gebied vroeger ten opzichte van elkaar geïsoleerd waren en weinig 
onderling contact onderhielden. 

Het huidige Fries stamt af van het Oudfries, dat een sterke overeenkomst vertoonde met 
het Oudengels, waarvan enkele overeenkomsten met het Engels nog steeds zijn terug te 
vinden in het moderne Fries. 

https://www.duolingo.com/
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Werken op de AMS leuk?! 

Interview met Klaas Kooistra 
Door Abel en Dennis 
Wat is meneer zijn functie?  
Ik geef Nederlands aan klassen 1 t/m 4 en ik ben coördinator LOB (Loopbaan 
Oriëntatie Begeleider) bij het LeerWerkBureau (LWB) op de AMS.  
Wat was meneer zijn opleiding? Mavo-tl-havo-hbo-pabo-speciaal onderwijs-bijbel 
onderwijs-muziek-directeur-basisschool opleiding 
Wat doet meneer nu?  
Ik ben vader van drie prachtige kinderen die inmiddels 
volwassen zijn. Op de AMS ben ik druk met de lessen 
Nederlands die ik geef en het LWB, dat is gevestigd in het 
voormalig leerlingenbureau en vanuit daar regelen we 
o.a. de stages, Meet&Greets met bedrijven, Sterk 
Techniek Onderwijs, LOB lessen voor de mentorlessen, 
voorlichtingen voor het kiezen van je profiel en 
voorlichtingen voor het kiezen van je vervolgstudie.  
Centraal staat de slogan: “Leren en werken in je eigen regio!”  
Wat vond meneer van zijn middelbare school tijd? Heel leuk, heel veel aanklooien 
Waarom doet meneer dit werk? Werken met kinderen en in het onderwijs, dat is altijd ook mijn 
hobby geweest 
Is dit een leuke baan? ja want je doet elke dag wat anders 
Hoe voelt meneer aan hoe je je moet gedragen in de klas? In de eerste  2 minuten ziet hij dat aan de 
klas en leerlingen.  
 
 
 
Interview met conciërge Jacob Martens 
Door Hessel en Sam  
Hoe was uw schooltijd? 
Ik heb een leuke schooltijd gehad veel leuke dingen gedaan en ik zou 
het nog wel een keer over willen doen.  
  
Wat is uw functie en wat vindt u ervan?  
Ik ben concierge op de AMS. Het is afwisselend werk, met leuke 
collega’s.         
                                          
 
Wat vind u goed aan de school? 
Ik vind het plein dat opgeknapt is heel mooi. En mooi dat er ook een 
gezonde kantine is.  
 
Wanneer is een leerling echt geslaagd? 
Als hij goed zijn best heeft gedaan, zijn diploma heeft gehaald en terug 
kijkt op een leuke schooltijd.  
 
 
 
 
         Conciërge Eppie van Althuis 
             en leerlingen met zelf gemaakte wraps. 



19 
 

Interview met mevrouw Boukje Terpstra-Berghuis     
Geïnterviewd door Marije en Yindee  
Mevrouw Boukje Terpstra is teamleider van basiskader onderbouw op de AMS.         
Ze begon als geschiedenis lerares en werd al snel gevraagd om mentor te worden.  
Daarna werd ze coördinator van de werkgroep internationalisering, in 2017 heeft ze de 
leerroute vakmanschap opgezet en werd daarna teamleider. 
 
Vraag: hoelang werkt u hier al? 
Ik werk hier al zo’n 17 jaar. 
 
Vraag: Waarom heeft u voor basis-kader gekozen? 
Omdat ik dit de allerleukste doelgroep vindt. Basis-kader leerlingen leren op een andere manier en zij 
vinden het erg leuk om praktisch bezig te zijn in hun lessen. Ik vind het dan weer leuk om deze lessen 
samen met collega’s te bedenken en om leerlingen te helpen met hun ontwikkeling een ieder op zijn/ 
haar eigen manier. 
 
Vraag: Wat doet u als teamleider?                                                                                
Als teamleider zorg ik er samen met de mentor voor dat leerlingen ondersteuning krijgen als ze dat 
nodig hebben. En als leerlingen de klas worden uitgestuurd dan komen ze bij mij en ik ga ik met hen in 
gesprek. Gelukkig komen er ook veel leerlingen gewoon eens binnenlopen voor een  gezellig praatje. 
Ook bezoek ik lessen van en heb ik functioneringsgesprekken met docenten. Daarnaast bedenk ik 
samen met mijn collega’s plannen om het onderwijs op onze school nog beter te maken. 
 
Vraag: Waarom moeten leerlingen uit groep 8 voor de AMS kiezen? 
Omdat we een hele leuke school zijn, waar élke leerling van harte welkom is. 
De leerling staat op AMS centraal. Dit betekent elke leerling om op zijn/ haar eigen manier en eigen 
tempo kan en mag groeien naar het niveau dat het beste bij 
 

Interview met mevr. Abma  
Geïnterviewd door Sieta 
Wat is uw naam en functie? 
Mevrouw Abma, teha (tekenen en handvaardigheid) docent en CKV (culturele 
kunstzinnige vorming)  
Hoelang werkt u al op de AMS? 
Ik werk hier 20 jaar en ik was ook leerling op de AMS.  
Wat maakt docent zijn op de AMS een leuke baan? 
Ik ben zelf leerling van de AMS geweest en woon hier, werk hier en ben ook opgegroeid hier 
Wanneer is een leerling echt geslaagd op de AMS? 
Als een leerling terug kan kijken op een leuke middelbare schooltijd.  
Waarom zou u groep 8 leerlingen aanraden om voor AMS te kiezen? 
Grote en kleine school tegelijker tijd, langzaam wennen voor de eerste klassers, omdat er 2 
gebouwen zijn. De eerste klassers hebben zoveel mogelijk les in it Finster. En zelf vind ik de kunst 
lokalen mooi en de vakken heel erg leuk om te geven.  
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Interview met Mevrouw Jansen  
Geïnterviewd door Marije  
 
Mevrouw Jansen werkt 4 jaar op de AMS als Engels docent.  
Ze heeft voor deze school gekozen omdat ze graag op een 
Christelijke open school les wou geven. Mevrouw jansen zegt dat ze het goed vindt 
dat de AMS zo open is over bijvoorbeeld: LHBTI+ers 
Iedereen mag zijn op de AMS wie hij of zij wil zijn.  
 
Vrijdag 10 december was het Paarse vrijdag en ook de AMS besteedde hier aandacht aan doordat 
leerlingen en docenten in het paars gekleed waren, er was een informatiekraampje en de 
regenboogvlaggen wapperden.  
Op de overheidswebsite staat over LHBTI: “Accepteren van 
LHBTI’s in de maatschappij 
Niet alle lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, 
biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI's) 
voelen zich veilig genoeg om ‘uit de kast’ te komen. Het 
kabinet wil dat iedereen zichzelf kan zijn. Daarom is het 
belangrijk dat de maatschappij LHBTI’s meer accepteert.” 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/lhbti-
emancipatie/accepteren-van-lhbtis-in-de-maatschappij  

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/lhbti-emancipatie/accepteren-van-lhbtis-in-de-maatschappij
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/lhbti-emancipatie/accepteren-van-lhbtis-in-de-maatschappij
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Mondkapjes, wel of niet?  
Tsja... die mondkapjes.... hebben ze nu wel of geen nut bij 
pubers? We gingen op onderzoek uit. Op internet kwamen we 
verschillende meningen en onderzoeken tegen. Voor- en 
tegenstanders. We vroegen verschillende leerlingen naar de 
mening over mondkapjes en corona… sommigen leerlingen 
wilden liever niet met hun naam in de schoolkrant, anderen juist 
wel. We hebben ervoor gekozen om geen namen te noemen, 
het ligt toch wat gevoelig. Eén ding is zeker: We balen ervan dat 
ze op moeten dat zeker, we maken er het beste van, blij dat we 
naar school kunnen en hebben niet veel keuze als het moet van 
de overheid; wat moet dat moet.  
 

 
 
 

  
 
 
 
Wat vind jij van de mondkapjes bij pubers?  
Een aantal reacties:  
“Ik heb al corona gehad, dan hoef ik nu niet zo’n ding op” 
“Ik vind het wel goed dat school controleert of je een 
mondkapje op hebt.” 
“Ik heb wel medelijden met de conciërges en docenten, die elke 
keer tegen leerlingen moeten zeggen dat ze op moeten.” 
“Ik vind als je bent gevaccineerd dat je dat je geen mondkapje 
op hoeft. Dus geen mondkapje voor ons vanaf 12 jaar dan 
gewoon vaccineren” 
“Ik denk dat het geen zin heeft, corona is een sterke griep bij 
pubers.” 
“Het helpt zeker, maar dan moeten ze wel 
ophouden.” 
“Ik ben gevaccineerd, waarom moet je dan een 
mondkapje op?” 
“We hebben geen keus, het moet van de 
regering.” 
“Liever een mondkapje op en naar school, dan 
thuis geen mondkapje op.”  

Illustratie: https://www.bb-chum.nl/ 
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 Heel lang geleden leefde 
er in Japan een dappere 
krijger die iedereen kende 
als Tawara Toda, hetgeen 
wil zeggen 'Meester van 
de Zak met Rijst'. Zijn ware 
naam was Foejiwara 
Hidesato, en uit het nu 
volgende verhaal zal 
blijken hoe hij aan zijn 
andere naam kwam. 
 
Op een goede dag trok hij 
op avontuur uit, want hij 
hield er niet van om stil te 
zitten. Hij gespte zijn twee 
zwaarden om, nam zijn 
boog die nog langer was 
dan hijzelf, en bond zijn 
pijlenkoker op zijn rug. Hij 
was nog niet lang op weg, 
toen hij bij de brug van 
Seta-no-Karasji kwam die 
de ene oever van het 
prachtige Biwa-meer met 
de andere verbond. 
 
Nauwelijks had hij een 
voet op de brug gezet, of 
hij zag een geweldige 
slangendraak op zijn pad 
liggen. Zijn lichaam was 
even groot als de stam van 
een grote pijnboom en 
besloeg de gehele breedte 
van de brug. Een van zijn 
geweldige klauwen rustte 
op de borstwering aan de 
ene kant, terwijl zijn staart 
tegen de andere aan 
sloeg. Er spoot vuur en 
rook uit zijn neusgaten en 
hij gromde zó vervaarlijk, 
dat zelfs de meest 
doorgewinterde krijgsman 
er koude rillingen van zou 
krijgen. 
 
Maar vrees was iets 
waarover Hidesato wel 
had horen praten, maar 
dat hijzelf niet kende. 
Daarom stapte hij moedig 
voorwaarts, en bij het 
beest aangekomen, 
probeerde hij eroverheen 
te stappen zonder het te 
raken. Dit lukte gelukkig 
en hij vervolgde zijn weg, 
of er niets gebeurd was. 
Plotseling hoorde hij een 
stem achter zich en toen 
hij omkeek, bemerkte 
Hidesato dat het monster 
verdwenen was en dat er 
temidden van de golven 
een vreemd uitziende man 
stond die een diepe 
buiging voor hem maakte. 
Zijn lang, rood haar golfde 
over zijn schouders en op 
zijn hoofd droeg hij een 
kroon van helder wit 
schuim. Zijn donkergroen 
gewaad was geheel met 
schelpen bedekt. Opeens 
wist Hidesato dat het geen 
gewone sterveling kon 
zijn, maar dat hij te doen 
had met een 
bovennatuurlijk wezen. 
"Hebt u mij soms 
geroepen?" vroeg hij. 
"Zeker," antwoordde de 
man, "ik heb een dringend 
verzoek aan u, en ik hoop 
dat u mij zult willen 
helpen.""Met wie heb ik 
dan de eer, als ik vragen 
mag?" wilde Hidesato 
weten. 
"Ik ben de drakenkoning 
van het meer. Ik kan mij in 
allerlei dieren en mensen 
veranderen, maar mijn 
ware gedaante is de 
drakengedaante en mijn 
woning is hier onder de 
brug in het water." 
 

"Dan wil ik wel zeggen, dat 
ik buitengewoon verheugd 
ben om met u kennis te 
mogen maken," zei 
Hidesato met een diepe 
buiging. "Ik heb al veel 
over u gehoord, maar ik 
heb u helaas nog nooit 
eerder mogen 
aanschouwen. En wat wilt 
u mij vragen?" 
 
"U moet weten dat ik al 
jaren lang hier met mijn 
kinderen en kleinkinderen 
in het meer woon," begon 
de drakenkoning zijn 
verhaal. "Mijn familie en 
ikzelf hebben hier altijd 
gelukkig en tevreden 
geleefd, totdat op een 
goede dag onze 
doodsvijand, de 
honderdpotige draak 
daarginder op de berg het 
ons lastig maakte. Elke 
nacht daalt hij van de 
heuvel af en komt 
hierheen om een van mijn 
kinderen mee te sleuren. 
Ikzelf sta machteloos 
tegenover dit monster. Er 
is maar één hoop voor mij, 
en dat is dat een moedig 
krijgsman hem verslaat. 
Daarom lig ik hier elke dag 
op de brug in de hoop dat 
er zo'n dapper man langs 
zal komen. Maar helaas, 
eenieder die mij zag, 
maakte direct 
rechtsomkeert en zette 
het op een lopen. U bent 
de eerste en de enige die 
zonder de minste angst 
naar mij toekwam. 
Daarom geloof ik dat u 
ook de enige bent die in 
staat is de honderdpotige 
draak te verslaan." 
Hidesato, die er nog geen 
idee van had wat voor een 
verschrikkelijk monster 
het wel kon zijn, beloofde 
zonder aarzelen zijn hulp 
en medewerking. Hij vroeg 
waar hij de honderdpoot 
zou kunnen vinden, dan 
zou hij er onmiddellijk 
opuit trekken. 
 
"Het is beter hem hier af 
te wachten," meende de 
drakenkoning. "Ik weet 
precies op welke plaats hij 
hier elke nacht komt en 
misschien kan ik u nog 
helpen met mijn 
aanwijzingen, maar voor 
het zo ver is, nodig ik u uit 
om mijn gast te zijn in 
mijn paleis." 
Daar had Hidesato wel 
oren naar, want je wordt 
niet elke dag in een 
drakenpaleis uitgenodigd. 
"Volg mij maar en wees 
niet bang," zei de 
drakenkoning. Zij 
plonsden beiden in het 
water, maar vreemd 
genoeg, week het water 
voor hen opzij en kwam er 
zelfs geen spatje op hun 
kleren. 
Zo'n paleis had Hidesato 
nog nooit aanschouwd! 
Het gebouw op de bodem 
van het Biwa-meer was 
geheel van wit marmer, de 
deuren van goud en de 
raamkozijnen van zilver. 
De tuin eromheen was 
begroeid met witte en 
rode koraalbomen.  
In een lange rij stonden 
goudvissen, rode karpers 
en zilverwitte forellen de 
drakenkoning en zijn gast 
op te wachten. 

 

Er werd een feestmaal 
voor Hidesato aangericht. 
De borden en schotels 
waren van kristallen 
lotusbladeren en de 
eetstokjes van het 
mooiste ivoor. Zo gauw zij 
gezeten waren, kwamen 
er karpermuzikanten 
binnen die op koto en 
shamisen begonnen te 
spelen. Uit de 
deuropening kwamen tien 
lieflijke goudvissen die een 
allerbekoorlijkste dans 
uitvoerden. De 
drakenkoning liet zijn gast 
het ene glas wijn na het 
andere inschenken. 
Hidesato begon er juist 
over na te denken dat er 
geen mooier leven was 
dan het leven onder 
water, toen een 
verschrikkelijk gedreun 
het paleis op zijn 
grondvesten deed trillen. 
Hidesato en zijn gastheer 
stonden onmiddellijk op, 
terwijl de muziek 
verstomde. Zij gingen naar 
het balkon en zagen in de 
verte boven op de berg 
twee grote vuurballen die 
steeds dichterbij kwamen. 
 
"De honderdpoot! De 
honderdpoot, daar komt 
hij," riep de drakenkoning, 
trillend van angst. "Die 
vuurballen zijn zijn ogen. 
Hij komt zijn prooi 
zoeken." 
Zij zagen hoe er achter de 
vurige ogen een enorm 
groot drakenlichaam 
kronkelde, dat zich 
langzaam maar zeker in de 
richting van het meer 
verplaatste. 
"Wees maar niet bang, ik 
zal het monster zeker 
doden. Laat mij mijn boog 
en pijlen brengen," was 
alles wat Hidesato zei. 
De drakenkoning voldeed 
aan zijn verzoek en 
Hidesato nam een pijl uit 
zijn koker, richtte en 
schoot hem naar zijn doel. 
De pijl schampte op de 
huid van het monster af, 
of deze van ijzer was. Nog 
een pijl schoot Hidesato 
af, en nog een en nog een, 
maar zij vielen allen op de 
grond, terwijl de 
honderdpotige draak 
steeds dichterbij kwam en 
zijn lichtende kop al bijna 
de oever van het meer 
had bereikt.  
Toen herinnerde de krijger 
zich ineens dat hij gehoord 
had dat menselijk speeksel 
dodelijk voor draken is. Hij 
besloot zijn laatste kans te 
wagen, nam een pijl, 
bevochtigde deze met zijn 
speeksel en schoot hem 
precies tussen de ogen 
van het dier. Er voer een 
siddering door het 
geweldige drakenlichaam; 
de ogen lichtten nog even 
op en doofden daarna. 
Een hevig onweer brak los 
en honderden 
bliksemstralen 
doorkliefden de lucht. De 
wind gierde over het 
water en de golven 
spatten hoog op. Maar 
langzamerhand werd het 
weer rustig en toen de zon 
opging was het water 
kalm en de lucht helder en 
stralend. 

De draak was dood en de 
koning van het meer had 
niets meer te vrezen. Het 
drakenlichaam lag half in 
het water dat door zijn 
bloed rood gekleurd was. 
De vreugde in het paleis 
kende geen grenzen. De 
hele familie kwam 
aangetreden, boog voor 
Hidesato en noemden 
hem de dapperste krijger 
van heel Japan. 
Er werd weer een feest 
aangericht dat nog 
grootser en schitterender 
was dan het eerste. De 
drakenkoning smeekte 
Hidesato om nog enige 
tijd bij hem te blijven, 
maar deze sloeg het 
aanbod af, omdat - zoals 
hij zei - wat van de aarde 
is ook op de aarde moet 
blijven. Toen Hidesato 
afscheid nam van de 
drakenkoning en zijn 
familie, stonden alle 
vissen weer in een lange 
rij, maar nu hadden zij de 
gestalte van krijgers 
aangenomen. Zij droegen 
de geschenken die de 
drakenkoning als bewijs 
van zijn dankbaarheid aan 
zijn redder had 
aangeboden. Het waren: 
een grote, bronzen klok, 
een zak met rijst, een rol 
zijde, een kookpot en een 
kleine zilveren bel. 
De koning en zijn gevolg 
begeleidden Hidesato 
door het water naar de 
brug. Daar, waar zij elkaar 
ontmoet hadden, nam hij 
hartelijk afscheid van zijn 
gast en gelastte zijn 
dienaren om de 
geschenken bij het huis 
van Hidesato af te leveren.  
 
Toen zij dit gedaan 
hadden, waren zij ineens 
verdwenen. 
Alles wat Hidesato beleefd 
had, leek hem nu een 
droom toe, maar de 
geschenken van de 
dankbare drakenkoning 
bleken een magische 
kracht te bezitten, behalve 
de grote, bronzen klok die 
Hidesato aan het naburig 
klooster vermaakte, en die 
daar nu nog hangt en op 
elk uur van de dag geluid 
wordt. 
De zak met rijst raakte 
nooit op, hoe dikwijls men 
er ook uit nam, zij vulde 
zich steeds weer. De rol 
zijde werd nooit dunner, 
hoe dikwijls Hidesato er 
voor zich en voor zijn 
familie kleren uit liet 
maken. Die kookpot was 
ook iets wonderbaarlijks. 
Alles wat men er in deed, 
werd heerlijk gekookt, 
zonder dat men er een 
vuurtje onder hoefde aan 
te steken. Wanneer hij 
met zijn zilveren klokje 
klingelde, lagen er op 
hetzelfde ogenblik grote 
vissen op een schaal. 
De faam van Hidesato's 
geluk verspreidde zich 
over de gehele landstreek 
en hij was edelmoedig 
genoeg om armen en 
behoeftige te helpen. 
Daarom werd hij door 
iedereen geacht en 
bemind en voortaan 'De 
Meester van de Zak met 
Rijst' genoemd. 

 

Verhaal 

Meester van de Zak van 
Rijst  
(een Japans sprookje  
bron: www.beleven.org) 

http://www.beleven.org/
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Op weg naar de AMS…. Oei wéér bijna te laat…..  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De AMS learlingen wiene súksesfol freed 12 novimber by 
de foarrondes fan it FeRstival, dé foardrachtswedstriid fan 
Fryslân. Fjouwer learlingen: Jan Vollema, Jennifer 
Herrema, Fenna Westerhof en Michelle Vijver meie troch 
nei de finale fan FeRstival. Jennifer 
en Jan droegen it gedicht ´Rein´ foar 
op it poadium. Hooplik kin de finale op 
9 april ‘gewoan’ yn it teater plak fine.  

 

 



24 
 

 

Kerstmis woordzoeker 
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Krystfun 
Zoek de verschillen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilemma dinsdag. 
 
Dilemma’s:  
1. Je hebt een permanente pisvlek in je broek. 
 – of –  
Je houdt een afscheidsspeech voor elke drol voordat je ‘m doorspoelt. 
 
2. Bij elk zebrapad moet je galopperend als een zebra 
oversteken. 
- of - 
Bij groen licht mag je pas vertrekken als er achter je 
wordt getoeterd of gebeld. 
 
3. Je zingt alles wat je zegt. 
- of – 
Je beweegt in slow motion ( je praat wel normaal ). 
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Recepten 

Kaneel koekjes 
Recept voor 25 kaneel koekjes voor de kerst. 
Tijd: 60 min voorbereiden. 
+ 10 min in de oven. 
BENODIGDHEDEN: 

Voor het deeg: 

1 tl kaneel 
1 ei 
175 gr suiker 
1 zakje vanillesuiker 
280 gr bloem 
150 gr boter (op kamertemperatuur) 
Overig: 
100 gr witte chocolade 
1 tl kaneel 
50 gr suiker 

Voorbereiden 
Verwarm de oven voor op 200 graden. Meng de boter en 175 gr suiker met een mixer. Doe dit ongeveer 5-10 minuten. 
Voeg dan 1 tl kaneel, het ei en vanillesuiker toe. Nogmaals goed mengen en daarna kan beetje voor beetje het bloem erbij. 
Als de bloem door het deeg gemengd is, vorm je met je handen een mooie bal van het deeg. Wikkel het deeg in een stuk 
aluminiumfolie en leg het deeg ongeveer 30 minuten in de koelkast. Verdeel wat bloem over je aanrecht. Rol circa 1/3 van 
het deeg uit. Steek nu de koekjes uit in de gewenste vorm. Verwarm de oven voor op 200 graden. Meng de boter en 175 gr 
suiker met een elektrische mixer. Doe dit ongeveer 5-10 minuten. Voeg dan 1 tl kaneel, het ei en vanillesuiker toe. 
Nogmaals goed mengen en daarna kan beetje voor beetje het bloem erbij. Als de bloem door het deeg gemengd is, vorm je 
met je handen een mooie bal van het deeg. Wikkel het deeg in een stuk aluminiumfolie en leg het deeg ongeveer 30 
minuten in de koelkast. Verdeel wat bloem over je aanrecht. Rol circa 1/3 van het deeg uit. Steek nu de koekjes uit in de 
gewenste vorm. 

Kerst Cheesecake 
Tijd: 
20 min. bereidingstijd 
540 min. Wachttijd 
 
BENODIGDHEDEN 
200 gr kaneelkoekjes 
75 gr boter 
+ extra om in te vetten 
600 gr naturel roomkaas 
3 eieren 
150 gr suiker 
125 ml zure room 
1 tl koek- en speculaaskruiden 
Kerstkoekjes, chocolaatjes, schuimpjes ter versiering 
 
Voorbereiden: Verwarm de oven voor op 180 graden. Doe de koekjes in een keukenmachine en hak de koekjes fijn. Heb je geen 
keukenmachine? Dan kun je de koekjes ook met een deegroller in een schone theedoek kapot rollen/slaan. Smelt de boter in een pannetje 
en roer dan de gesmolten boter goed door de koekkruimels. Vet een springvorm in en bekleed de bodem met bakpapier. Verdeel de 
koekkruimels over de bodem en druk met de onderkant van een eetlepel goed aan. Zet de springvorm met koekkruimels 10 minuten in de 
oven. Haal de springvorm eruit en verwarm de oven vervolgens naar 225 graden. 

Meng met een mixer de eieren, zure room, roomkaas, suiker en koek- en speculaaskruiden goed door elkaar tot je een mooi glad mengsel 
hebt. Bak de cheesecake 10 minuten en verlaag dan de temperatuur van de oven tot 90 graden. Bak de cheesecake nog 50 minuten. Zet 
dan de oven op een kiertje, doe er desnoods een pollepel tussen, en laat de cheesecake nog ongeveer 2 uur in de oven staan. Verhuis de 
kerst cheesecake naar de koelkast en versier vlak voordat je hem gaat serveren met gingerbread mannetjes, kerstkransjes, schuimpjes enz. 
Bij ons was de cheesecake een beetje gescheurd aan de bovenkant, maar door alle decoraties zie je er niets meer van. Wij hebben zelf ook 
nog botercreme gemaakt en wat toefjes op de taart gespoten. Ik heb ongeveer 100 gr boter en 50 gr poedersuiker gebruikt. Frambozen of 
rode besjes 
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