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Lêsprojekt Jou my de romte!
Jou my de romte! is in oangripend lêsboek oer Anno N. en it tema pesten. 
It lêsprojekt foar groep (6), 7 en 8 jout in ferdjipping oan de escaperoom. 
It pakket is fergees te bestellen en bestiet út in lêsboek foar alle learlingen 
en in lesbrief dy’t oanlieding biedt foar weardefolle petearen oer pesten 
en freonskip. 

Sjoch foar mear ynformaasje op www.annon.frl.
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Anno N. bringt freonskip fierder! Mei de spannende escape(class)room Anno N. 

fersus skoalbern jousto omtinken oan gearwurkjen, pesten en freonskip. Yn it Frysk 

en mei de hiele basisskoalle. Alle ynformaasje oer de ferhaalline en de organisaasje 

fan it programma yn groep 4-5 fynsto yn dizze hantlieding. 

Programma foar trije dagen
Plan it programma foar de hiele skoalle op trije opinoar folgjende dagen en slút oan by in fak of bysûnder momint. Sa 
kriget it programma mear betsjutting foar de learlingen. 

Mei-inoar, net allinnich!
Organisearje it programma mei it hiele team. Lit elkenien him yn it programma ferdjipje en de opdrachten foar de 
eigen groep tariede. Bepraat op alle trije dagen mei alle kollega’s wat der barre sil én hoe’t it yn alle groepen gien is. 
Stimulearje de learlingen op deselde wize om inoar te helpen en mei-inoar de wurkwize te bepalen. Yn de eigen groep 
én mei oare groepen. Sa wurdt it in mienskiplike belibbing en in weardefol gearwurkingsprojekt foar de hiele skoalle!

Helpers mei wite pet
Yn it programma spylje de saneamde ‘helpers mei wite pet’ in stypjende rol. Sy hawwe fan it ministearje fan ûnderwiis 
de opdracht krigen om skoallen te helpen dy’t hackt binne troch Anno N. De helpers hawwe gjin oplossingen foar alle 
problemen, mar wol oanwizingen dêr’t de learlingen miskien mei holpen wurde kinne.

Betink oftsto sels de rol fan helper spylje wolst of datsto dyn learlingen meinimst as groepslearkrêft. Yn it lêste gefal is 
it wichtich om ekstra minsken te freegjen foar de rol fan ‘helper mei wite pet’, bygelyks âlden of studinten.

Klearwurk tuskentroch
Soargje dat de learlingen wat om hannen hawwe foar it gefal dat sy klear binne mei harren spultsjes. Yn guon spultsjes 
sil net elkenien like lang dwaande wêze mei it finen fan de juste oplossingen. 

Ekstra tiid
Alle trije dagen hawwe de learlingen 60 minuten de tiid om alle opdrachten op te lossen. Tiid te min? Lit dan de 
‘helper mei wite pet’ foar hieltyd 5 minuten ekstra tiid soargje troch it koadewurd SKOFT ynfolje te litten op it skerm.

In soad sukses tawinske!

Ynlieding
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Slagget it de learlingen om yn de spannende escape(class)room út de greep fan 

Anno N. te kommen? Troch mei-inoar puzels op te lossen en koades te kreakjen 

wurde de learlingen harren bewust fan harsels en de (gearwurking mei) oare 

learlingen.

Ferhaalline
Op de earste dei fan de escape(class)room komme de learlingen der fia in ekstra live-útstjoering fan it F-nijs efter dat 
de gefaarlike ynternetkrimineel Anno N. niiskrekt út de finzenis ûntsnapt is. It docht bliken dat Anno N. wraak nimme 
wol. Wraak op de learlingen, leararen en direkteuren fan alle basisskoallen. Dêrom set hy alle skoallen trije dagen op 
slot. Hy hackt û.o. it digiboerd en set it boartersguod efter slot en skoattel. It is no tiid dat learlingen fiele wat hy fielde 
doe’t hy bûtensletten waard en net boartsje koe mei it boartersguod dêr’t hy sa graach mei boarte.

De learlingen geane mei de saneamde ‘helpers’ fan it ministearje fan ûnderwiis de striid oan mei Anno N. om him 
werom de finzenis yn te krijen. Trije dagen efterinoar moatte de learlingen de hacks fan Anno N. oplosse om de skoalle 
en harsels te befrijen. Dêrmei wurdt bewize dat pesten liede kin ta misdie en dat gearwurking liedt ta frijheid.

Escaperoom
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Programma
It programma bestiet út trije mominten fan ûngefear in oere. Dy mominten fine yn ien wike plak op trije opinoar 
folgjende dagen. Elts momint wurdt ynlaad en ôfsletten mei in útstjoering fan it F-nijs.

De earste twa dagen wurdt it programma mei de eigen groep útfierd en op de tredde dei folget de grutte ûntknoping. 
Dêrfoar moatte de antwurden fan alle groepen fan de skoallen byinoar komme om ien mienskiplike puzel op te lossen. 
Dêrmei komt de skoalle definityf út de greep fan Anno N.

Tip: útfiere mei studinten
It programma kin troch basisskoallen hielendal selsstannich útfierd wurde, mar lient him der ek goed foar om mei 
studinten/stazjêrs op te pakken. Studinten fan de opliedingen pedagogysk wurk en ûnderwiisassistint of de pabû lizze 
dêrby foar de hân, mar gearwurkje mei oare opliedingen kin ek hiel nijsgjirrich wêze. Ynformearje nei de mooglikheden 
fia annon@afuk.frl.

Programma Ynhâld Organisaasje

Dei 1
60 minuten

Ynlieding
Opdracht 1: de puzelblêden oplosse
Opdracht 2: de Floss dûnsje
Ofsluting

Groepkes (6), eigen lokaal
Mei-inoar, eigen lokaal

Dei 2
60 minuten

Ynlieding
Opdracht 1: it raster ynkleurje
Ofsluting

Groepkes, eigen lokaal

Dei 3
60 minuten

Ynlieding
Opdracht 1: alle koadewurden kombinearje
Opdracht 2: de direkteur befrije

Opdracht 3: dé postkoade fine
Ofsluting

Mei-inoar, eigen lokaal
Groepkes (21) mei lln hiele skoalle, 
lytste keammerke en mienskiplike/
grutte romte yn de skoalle
Mei-inoar, eigen lokaal
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Ynlieding
Fideo
Meitsje de learlingen nijsgjirrich en start de yntroduksjefideo.

It lêste nijs: de gefaarlike ynternetkrimineel Anno N. is niiskrekt ûntsnapt út de finzenis. Dat is neffens it ministearje  
fan ûnderwiis in direkte driging foar alle basisskoallen yn Nederlân. 
Yn de nijsútstjoering brekt Anno N. yn. Hy yntrodusearret himsels en jout oan dat de skoalle hackt wurde sil.  
Troch dy hack kinne de learlingen gjin gebrûk mear meitsje fan it digiboerd. Allinnich mei it goede koadewurd  
kinne se it digiboerd wer ûntskoattelje. 
De koade is yn de klasse te finen troch goed mei-inoar gear te wurkjen. Learlingen krije help fan saneamde  
‘helpers mei in wite pet’ dy’t op paad stjoerd binne troch it ministearje fan ûnderwiis.

Materiaal
• Ekstra minsken (asto de rol fan ‘helper mei  

wite pet’ sels net spilest)
• Wite petten
• Ien dy’t út namme fan de plysje in berjocht 

ûntfangt en ferstjoerd (opdracht 2)
• Kopiearblêden Dei 1 | 1.1 o/m 1.7 en 2.1

Tarieding
• Stopje kopiearblêd 1.1 en 2.1 yn in grutte slúf.
• Ferstopje kopiearblêd 1.2 o/m 1.7  

(seis puzelblêden) yn it lokaal. 

• Set de applikaasje klear op it digiboerd  
fia www.annon.frl/start (kies groep 4-5 dei 1).

Dei 1
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Neiprate
Bepraat mei-inoar wat jim sjoen hawwe yn de fideo. 

• Wat is der krekt oan ’e hân?
• Wêrom siet Anno N. yn de finzenis?
• Hoe kinne wy dit oplosse?

Foarstelle
Lit de ‘helper mei wite pet’ him foarstelle. De helper is fan it ministearje fan ûnderwiis en hat de opdracht krigen 
om skoallen te helpen dy’t hackt binne troch Anno N. De helper hat gjin oplossingen foar alle problemen, mar wol 
oanwizingen dêr’t de learlingen miskien mei holpen wurde kinne…
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Opdracht 1: de puzelblêden oplosse
6 groepkes, eigen lokaal

De learlingen losse yn groepkes allerhande puzels fan seis puzelblêden op. Troch de antwurden op deselde puzels  
fan alle puzelblêden mei-inoar te kombinearjen fine de learlingen de earste helte fan it koadewurd.

Organisaasje
1. Freegje in learling om it earste blêd (kopiearblêd 1.1) foar te lêzen;
2. Lit de learlingen 6 groepkes foarmje, de groepkes yn it lokaal sykje nei in puzelblêd (kopiearblêden 1.2 o/m 1.7) en 

alle puzelblêden oplosse;
3. Stimulearje de groepkes dêrnei om mei-inoar de puzels op it earste blêd op te lossen;
4. Wiis der op dat de 5 antwurden/letters mei-inoar de earste helte fan it koadewurd foarmje.

Antwurden
Kopiearblêden 1.2 o/m 1.7
• Puzel 1: Read = 11, Oranje = 17, Giel = 8, Grien = 13, Blau = 11, Pears = 3
• Puzel 2: de letter K
• Puzel 3: Read = IEN, Oranje = TWA, Giel = TWA, Grien = FJOUWER, Blau = TWA, Pears = FJOUWER
• Puzel 4: 1, de letter A is de 1e letter út it alfabet
• Puzel 5: SWART, de letter L

Kopiearblêd 1.1
• Puzel 1: 11 + 17 – 8 + 13 – 11 – 3 = 19, de letter S is de 19e letter út it alfabet
• Puzel 3: IEN + TWA + TWA + FJOUWER + TWA + FJOUWER = 15, de letter O is de 15e letter út it alfabet
• Earste helte fan it koadewurd: SKOAL…
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Opdracht 2: de Floss dûnsje
mei-inoar, eigen lokaal

De learlingen litte sjen hoe’t it dûnske giet dy’t Anno N. die doe’t er ûntsnapte út de finzenis. As dat slagget,  
dan makket de plysje fan Noard-Nederlân de twadde helte fan it koadewurd bekend.

Organisaasje
1. Bepraat mei-inoar oft de learlingen yn de fideo sjoen hawwe watfoar dûnske Anno N. die;
2. Lit ien learling it dûnske foardwaan en it dûnske oanleare oan de rest fan de groep; 

Tip: witte de learlingen net hoe’t it dûnske giet, lit it harren dan útsykje.
3. Filmje it dûnske en stjoer dat filmke nei ien dy’t him foardocht as plysje. Lês dêrnei it berjocht oan de groep foar 

datsto weromkrigest (kopiearblêd 2.1).  
Tip: do kinst der ek foar kieze om kopiearblêd 2.1 yn in slúf oan de learlingen te jaan yn plak fan it ferstjoeren en 
weromkrijen fan in berjocht fia bygelyks WhatsApp of de mail.

4. Bepraat mei-inoar wat it folsleine koadewurd wêze kin.

Antwurden
• Namme fan it dûnske: de Floss
• Twadde helte fan it koadewurd: …BERN

Ofsluting
Koadewurd
Lit it koadewurd troch ien fan de learlingen ynfolje op it skerm en kontrolearje mei-inoar oft it koadewurd kloppet.
Antwurd: SKOALBERN

Fideo
De ôfslutende fideo start automatysk nei it ynfoljen fan it goede koadewurd.

Anno N. baalt as in stekker, alwer binne de learlingen him te tûk ôf. Mar mei it ynfoljen fan it koadewurd hawwe  
de learlingen ek in nij slot aktivearre... twa kear winne betsjut diskear ek... twa kear op slot, moarn moatte de 
learlingen ekstra goed gearwurkje om alles wer te befrijen!

Neiprate
Bepraat koart mei-inoar wat jimme hjoed allegear belibbe hawwe en sjoch efkes foarút nei moarn.
Slút dêrnei it programma ôf. 
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Ynlieding
Fideo
Meitsje de learlingen nijsgjirrich en start de yntroduksjefideo.

Hjoed is der wer in slot aktivearre. Dat slot soarget derfoar dat it digiboerd opnij op slot sit. En slimmer noch:  
it bûtenboartersguod (of de tablets/laptops) leit ek achter slot en skoattel. 
De plysje is noch drok op syk nei Anno N. en wit ûnderwilens mear oer syn eftergrûn. Troch in ferline mei in soad 
pesterijen op syn eigen basisskoalle hat er sels in grutte misser makke. Dêrom is er feroardiele ta in finzenisstraf. 
No is Anno N. út op wraak, wraak op alle basisskoallebern yn Nederlân, en dat slagget him aardich. Kin de plysje him 
opnij fine, oanhâlde en fêstsette? En kinne de learlingen it slot kreakje en de kaai fan it boartersguod fine?

Materiaal
• Ekstra minsken (asto de rol fan ‘helper mei  

wite pet’ sels net spilest)
• Wite petten
• Kopiearblêden Dei 2 | 1.1 o/m 1.12

Tarieding
• Doch kopiearblêden 1.1 o/m 1.12 

yn in grutte slúf. 

• Set de applikaasje klear op it digiboerd  
fia www.annon.frl/start (kies groep 4-5 dei 2). 

• *Ferstopje it boartersguod/tablets op in plak   
   dat op slot kin mei in kaai.

• *Ferstopje de kaai efter in klok yn it lokaal.

Dei 2
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Neiprate
Bepraat mei-inoar wat jimme allegear sjoen hawwe yn de fideo. 

Foarstelle
Lit de ‘helper mei wite pet’ him opnij koart foarstelle. De helper fertelt dat er fan it ministearje fan ûnderwiis de 
opdracht krigen hat om in slúf mei fragen, puzzels en in raster (kopiearblêden 3.1 o/m 3.12) yn de klasse te besoargjen. 
Dêrmei kin de oplossing fûn wurde foar it digiboerd en it ferstoppe (boarters)guod.
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Opdracht 1: it raster ynkleurje
groepkes, eigen lokaal

De learlingen losse opnij allerhande puzels en fragen op. Mei de goede antwurde fertsjinje de learlingen koördinaten 
foar it ynkleurjen fan in raster dat liedt ta it koadewurd.

Organisaasje
1. Lit de learlingen groepkes foarmje en yn alle groepkes in fragen-/puzelblêd (kopiearblêden 1.2 o/m 1.12) oplosse; 

Tip: stimulearje de learlingen om inoar te helpen. Neislachwurken brûke is tastean.
2. Lit it raster (kopiearblêd 1.1) rûn gean en de koördinaten ynkleurje.
3. Bepraat mei-inoar wat it koadewurd is en wat de byhearrende oanwizing betsjutte kin.

Antwurden
• Tiid:   C16, D18, G25, H39, G6, F9, G14, G18, D2, D12
• Seizoenen:  C2, G3, E4, E9, E13, D24, F30, B39, E40, G41
• Blommen:  F28, G30, E28, D21, E8, F12, D6
• Jonge bisten:  E17, G21, E25, C30, G37, B40, F8, C6, C26, G29
• Bisten:  C41, G34, C32, E33, G32, C34, D28, C21, G10, C4
• Family:  G2, E10, E40, C22, G28, E30, C39, E36, C3, E34
• Muzyk:  E6, C9, E12, G13, F16, F18, E36, F24 
• Nederlân:  C12, G12, D30, E16, D36, D42, H40, F42, C24, E21, E24, F32
• Minsommen: H38, D39, D10, G4, C13, F3, C8, D17, F21, D34
• Plussommen: B38, F33, D32, C25, C20, G16, C10, F6, E2, C18, G26, C33, D4, G8, C14
• Piktogrammen: F2, D8, D16, G24, C28, E32, F36, C37, E42, E39 

• Koadewurd dat yn it raster ûntstiet: DIREKTEUR
• Byhearrende oanwizing foar it ferstoppe guod: EFTER DE KLOK
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Ofsluting
Koadewurd
Lit it koadewurd troch ien fan de learlingen ynfolje op it skerm en kontrolearje mei-inoar oft it koadewurd kloppet.
Antwurd: DIREKTEUR

Fideo
De ôfslutende fideo start automatysk nei it ynfoljen fan it goede koadewurd.

Anno N. baalt as in stekker, alwer binne de learlingen him te tûk ôf. Mar... twa kear winne betsjut diskear ek...  
twa kear op slot. Moarn moatte de learlingen ekstra goed gearwurkje om alles wer te befrijen!

Neiprate
Bepraat koart mei-inoar wat jimme hjoed allegear belibbe hawwe en sjoch efkes foarút nei moarn.
Slút dêrnei it programma ôf. 
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Ynlieding
Fideo
Meitsje de learlingen nijsgjirrich en start de yntroduksjefideo.

Anno N. is net bliid en ek wol wat frustrearre. Al twa dagen binne de learlingen him te tûk ôf en dêrom makket hy  
it diskear noch dreger. De tiid giet ekstra rap én der binne twa slotten te kreakjen. Underwilens moatte de learlingen  
de direkteur ek noch fine én befrije.

Neiprate
Bepraat mei-inoar wat jimme allegear sjoen hawwe yn de fideo. 

Materiaal
• Ekstra minsken (asto de rol fan ‘helper mei  

wite pet’ sels net spilest)
• Wite petten
• Kopiearblêden Dei 3 | 2.1, 2.2 en 3.1 o/m 3.3

Tarieding
• Knip kopiearblêden 3.2 o/m 3.3 los en ferstopje 

ien stik yn de ferskillende lokalen.
• Set de applikaasje klear op it digiboerd  

fia www.annon.frl/start (kies groep 4-5 dei 3).
• Slút de direkteur op yn in lyts keammerke en 

soargje dat de kaai boppe de doar te finen is. 
Jou de direkteur kopiearblêd 2.1 (ynstruksje 
direkteur) en kopiearblêd 3.1 (postkoadelist).

• Hingje kopiearblêd 2.2 (poster) op yn de 
mienskiplike romte.

• Soargje foar in telefoan dêr’t foto’s mei makke 
en trochstjoerd wurde kinne nei de direkteur.

• Meitsje 21 groepkes mei learlingen út alle 
groepen fan de skoalle.

Dei 3
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Opdracht 1: alle koadewurden kombinearje
mei-inoar, eigen lokaal

Yn de ôfrûne opdrachten hawwe alle groepen fan de skoalle ferskillende koadewurden fûn. Al dy koadewurden foarmje 
mei-inoar in belangrike oanwizing.

Organisaasje
1. Besjoch mei-inoar alle koadewurden op it skerm;
2. Set mei-inoar de koadewurden op it goede plak yn de sin; 

Tip: klik net te gau op ‘kontrolearje’, mar wiis de learlingen ek op de betsjutting fan de sin dy’t ûntstiet. Dat is in 
belangrike oanwizing.

3. Nei it kontrolearjen fan it antwurd ferskynt der in skerm dêr’t opnij in koadewurd op ynfolle wurde moat yn 
opdracht 3.
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Antwurden
• Goede folchoarder fan de koadewurden yn de sin: De [DIREKTEUR] sit [IENSUM] en allinnich [OPSLETTEN] yn in 

lyts hokje en de [SKOALBERN] kinne [MEI-INOAR] [HELPE].

Opdracht 2: de direkteur befrije
21 groepkes, lytste keammerke en mienskiplike/grutte romte

Twa learlingen út alle groepen sykje nei it plak dêr’t de direkteur fan de skoalle opsletten sit. Dêrnei geane der 21 
groepkes mei learlingen út alle groepen by de direkteur del foar in oanwizing. Mei de oanwizingen foarmje de groepkes 
21 letters dy’t in belangrike nije oanwizing foarmje.

Organisaasje
1. Bepraat mei-inoar wêr’t de direkteur opsletten sitte kin;
2. Wiis twa learlingen oan dy’t sykje yn de skoalle; 

Tip: praat mei de twa learlingen ôf dat se sa gau as mooglik wer werom komme, want de tiid op it skerm rint 
troch!

3. Bepraat mei-inoar wat de direkteur ferteld hat as de twa learlingen wer werom komme; 
 
De direkteur fertelt de learlingen dat hy/sy Anno N. op it spoar is en dat graach oan de plysje fertelle wol. Mar dat 
wol Anno N. fansels foarkomme en dêrom hat hy de direkteur opsletten. 
De direkteur freget oft de learlingen helpe kinne mei it finen fan de kaai. Hy/sy hat wol oanwizingen, mar wit net 
krekt wat dy oanwizingen betsjutte. Dêr moatte de learlingen mei-inoar efter komme, yn 21 groepkes. 

4. Lit de âldste learlingen fan de skoalle ien foar ien jongere learlingen ophelje foar harren groepke; 
Tip: diel fan te foarren as team alle learlingen fan de skoalle yn 21 groepkes yn.

5. Lit de 21 groepkes ien foar ien by de direkteur del rinne. De direkteur jout dan yn folchoarder in oanwizing 
(kopiearblêd 2.1). Dêrnei rinne de groepkes nei de mienskiplike/grutte romte yn de skoalle;

6. Lit de groepkes mei help fan de poster (kopiearblêd 2.2) en de oanwizing fan de direkteur útfine watfoar letter oft 
sy as groepke útbyldzje moatte (mei harren liif);

7. Set de letters dy’t de groepkes útbyldzje yn de goede folchoarder op ‘e foto. Stjoer de foto’s ien foar ien nei de 
direkteur en lit de direkteur it antwurd weromstjoere.

8. Lit it lêste groepke de direkteur befrije as dúdlik is wêr de kaai lizze moat. 
Lit alle oare learlingen yn de mienskiplike/grutte romte wachtsje op de direkteur; 
 
De direkteur komt de learlingen betankjen.  
Fierder hat de direkteur in postkoadelist (kopiearblêd 3.1). Op ien fan dy postkoades moat Anno N. ferstoppe sitte. 
De direkteur jout de postkoadelist mei oan de âldste learlingen fan de skoalle. En de direkteur fertelt dat yn alle 
lokalen noch in oanwizing ferstoppe wêze moat… 

9. Lit alle learlingen wêrom gean nei it eigen lokaal.

Antwurden
• De 21 útbylde letters foarmje de sin: DE KAAI LEIT BOPPE DE DOAR
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Opdracht 3: dé postkoade fine
mei-inoar, eigen lokaal

De learlingen sykje nei oanwizingen dêr’t de postkoades op in grutte list mei fuortstreke wurde kinne. Uteinlik sil der  
ien postkoade oerbliuwe, it plak dêr’t Anno N. te finen is!

Organisaasje
1. Lit de learlingen yn it lokaal sykje nei in oanwizing (yn alle lokalen leit in kaartsje fan kopiearblêden 3.2 en 3.3). 
2. Fertel dat mei de oanwizing postkoades fuortstreke wurde kinne op de postkoadelist (kopiearblêd 3.1) fan de 

direkteur.
3. Lit twa (âldste) learlingen mei de postkoadelist by alle groepen del gean (hieltyd in groep leger). Yn alle groepen 

wurde guon postkoades fuortstreke mei help fan de oanwizing dy’t yn it lokaal fûn is.
4. Lit yn de lêste groep de postkoade dy’t oerbleaun is ynfolje op it skerm.
5. Lit dêrnei de twa âldste learlingen opnij by de oare groepen del gean om witte te litten wat de oerbleaune 

postkoade is. Sa kinne ek de oare groepen mei de oerbleaune postkoade harren skerm ûntskoattelje.

Antwurden
• Postkoade dy’t oerbliuwt: 8911DH3

Ofsluting
Koadewurd
Lit it koadewurd troch ien fan de learlingen ynfolje op it skerm en kontrolearje mei-inoar oft it koadewurd kloppet.
Antwurd: 8911DH3

Fideo
De ôfslutende fideo start automatysk nei it ynfoljen fan it goede koadewurd.

Anno N. sjocht yn dat wraak net de oplossing is en gearwurking liedt ta frijheid. Dêrnei wurdt hy troch de plysje 
ynrekkene en ôffierd yn de plysje-auto. Mei tank oan de bern is de driging foarby en binne de skoallen ferlost fan 
dizze frjemde sitewaasje. Alles sil wer gean sa’t it earder gong... of binne de bern sels ek mear te witten kaam oer 
gearwurking en freonskip?

Neiprate
Bepraat mei-inoar wat jimme de ôfrûne dagen allegear belibbe hawwe.

• Wêrom is Anno N. in pester wurden?
• Kinst bern dy’t pest wurde wol helpe?
• Wêrom peste minsken eins?
• Kinst pesters ek helpe?

Slút dêrnei it programma ôf. 
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Dei 1 | Kopiearblêd 1.1

Puzel 1 Puzel 2 Puzel 3 Puzel 4 Puzel 5

Letter

Puzel 3
Tel op fan alle puzelblêden it antwurd op puzel 3.

Dat antwurd is in letter yn it alfabet.
Watfoar letter is dat?

Puzel 1
Brûk fan alle puzelblêden it antwurd op puzel 1.
It antwurd op dizze puzel is in letter yn it alfabet.

Watfoar letter is dat?

+ _ +

= _ _

Puzelblêden
Ferdiel de klasse yn seis groepkes.
Los yn alle groepkes in puzelblêd mei fiif puzels op.
Meitsje dêrnei mei-inoar de puzels hjirûnder.
Wat is de earste helte fan it koadewurd?



Ministearje fan Underwiis | Postbus 53 | 8900 AB Ljouwert | www.annon.frl

Ministearje fan Underwiis

Puzel 5
Wat is it goede antwurd? 

Watfoar letter is dat?

De kleur fan Anno N. syn hoody is...

SWART = L          WYT = M          GRIEN = K

Tip: knip los en ferdiel

5 x 6 + 24 – 7 – 16 + 3 – 15 – 18 =

Puzel 4
Rekkenje de som út.

It antwurd is in letter yn it alfabet. 
Watfoar letter is dat?

Puzel 2
Sykje de letter yn it doalhôf. 

Watfoar letter is dat?

Puzel 3
Streekje alle wurden fuort. 

Hoefolle bliuwt der oer?

DIGIBOERD     BYLD     DÛNSKE     FINZENIS     GEK 
HACKT     HELPE     KOADE     KRIMINEEL     KRISIS 

NIJS     PET     PLYSJE     SIPIERS     SITEWAASJE
TIID     ÛNTSNAPT     WYT

Puzel 1
Watfoar skoare komt twa kear foar? 

Hoefolle punten is dat?

Dei 1 | Kopiearblêd 1.2
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Puzel 5
Wat is it goede antwurd? 

Watfoar letter is dat?

De kleur fan Anno N. syn hoody is...

SWART = L          WYT = M          GRIEN = K

Tip: knip los en ferdiel

5 x 6 + 24 – 7 – 16 + 3 – 15 – 18 =

Puzel 4
Rekkenje de som út.

It antwurd is in letter yn it alfabet. 
Watfoar letter is dat?

Puzel 2
Sykje de letter yn it doalhôf. 

Watfoar letter is dat?

Puzel 3
Streekje alle wurden fuort. 

Hoefolle bliuwt der oer?

DIGIBOERD     BYLD     DÛNSKE     FINZENIS     GEK 
HACKT     HELPE     KOADE     KRIMINEEL     KRISIS 

NIJS     PET     PLYSJE     SIPIERS     SITEWAASJE
TIID     ÛNTSNAPT     WYT

Puzel 1
Wat is de heechste skoare? 

Hoefolle punten is dat?

Dei 1 | Kopiearblêd 1.3
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Puzel 5
Wat is it goede antwurd? 

Watfoar letter is dat?

De kleur fan Anno N. syn hoody is...

SWART = L          WYT = M          GRIEN = K

Tip: knip los en ferdiel

5 x 6 + 24 – 7 – 16 + 3 – 15 – 18 =

Puzel 4
Rekkenje de som út.

It antwurd is in letter yn it alfabet. 
Watfoar letter is dat?

Puzel 2
Sykje de letter yn it doalhôf. 

Watfoar letter is dat?

Puzel 3
Streekje alle wurden fuort. 

Hoefolle bliuwt der oer?

DIGIBOERD     BYLD     DÛNSKE     FINZENIS     GEK 
HACKT     HELPE     KOADE     KRIMINEEL     KRISIS 

NIJS     PET     PLYSJE     SIPIERS     SITEWAASJE
TIID     ÛNTSNAPT     WYT

Puzel 1
Wat is de heechste skoare? 

Hoefolle punten is dat?

Dei 1 | Kopiearblêd 1.4
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Puzel 5
Wat is it goede antwurd? 

Watfoar letter is dat?

De kleur fan Anno N. syn hoody is...

SWART = L          WYT = M          GRIEN = K

Tip: knip los en ferdiel

5 x 6 + 24 – 7 – 16 + 3 – 15 – 18 =

Puzel 4
Rekkenje de som út.

It antwurd is in letter yn it alfabet. 
Watfoar letter is dat?

Puzel 2
Sykje de letter yn it doalhôf. 

Watfoar letter is dat?

Puzel 3
Streekje alle wurden fuort. 

Hoefolle bliuwt der oer?

DIGIBOERD     BYLD     DÛNSKE     FINZENIS     GEK 
HACKT     HELPE     KOADE     KRIMINEEL     KRISIS 

NIJS     PET     PLYSJE     SIPIERS     SITEWAASJE
TIID     ÛNTSNAPT     WYT

Puzel 1
Wat is de leechste skoare? 

Hoefolle punten is dat?

Dei 1 | Kopiearblêd 1.5
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Puzel 5
Wat is it goede antwurd? 

Watfoar letter is dat?

De kleur fan Anno N. syn hoody is...

SWART = L          WYT = M          GRIEN = K

Tip: knip los en ferdiel

5 x 6 + 24 – 7 – 16 + 3 – 15 – 18 =

Puzel 4
Rekkenje de som út.

It antwurd is in letter yn it alfabet. 
Watfoar letter is dat?

Puzel 2
Sykje de letter yn it doalhôf. 

Watfoar letter is dat?

Puzel 3
Streekje alle wurden fuort. 

Hoefolle bliuwt der oer?

DIGIBOERD     BYLD     DÛNSKE     FINZENIS     GEK 
HACKT     HELPE     KOADE     KRIMINEEL     KRISIS 

NIJS     PET     PLYSJE     SIPIERS     SITEWAASJE
TIID     ÛNTSNAPT     WYT

Puzel 1
Wat is de leechste skoare? 

Hoefolle punten is dat?

Dei 1 | Kopiearblêd 1.6
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Puzel 5
Wat is it goede antwurd? 

Watfoar letter is dat?

De kleur fan Anno N. syn hoody is...

SWART = L          WYT = M          GRIEN = K

Tip: knip los en ferdiel

5 x 6 + 24 – 7 – 16 + 3 – 15 – 18 =

Puzel 4
Rekkenje de som út.

It antwurd is in letter yn it alfabet. 
Watfoar letter is dat?

Puzel 2
Sykje de letter yn it doalhôf. 

Watfoar letter is dat?

Puzel 3
Streekje alle wurden fuort. 

Hoefolle bliuwt der oer?

DIGIBOERD     BYLD     DÛNSKE     FINZENIS     GEK 
HACKT     HELPE     KOADE     KRIMINEEL     KRISIS 

NIJS     PET     PLYSJE     SIPIERS     SITEWAASJE
TIID     ÛNTSNAPT     WYT

Puzel 1
Wat is de leechste skoare? 

Hoefolle punten is dat?

Dei 1 | Kopiearblêd 1.7
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Ministearje fan Justysje en Feiligens | Postbus 53 | 8900 AB Ljouwert | www.annon.frl Dei 1 | Kopiearblêd 2.1

Bêste learlingen,

De plysje fan Noard-Nederlân is wakker grutsk op jimme! 

Sa’t jimme witte is Anno N. ferantwurdlik foar grutte problemen op skoallen troch hiel Nederlân. 
Wy wolle him fansels sa gau mooglik ynrekkenje en alle help is wolkom. 

Om út te finen watfoar groepen dêr geskikt foar binne, hawwe de helpers mei wite pet in pear testen mei jimme útfierd. 
De útkomst is geweldich: jimme binne skerp, wurkje geweldich gear en komme mei-inoar ta de goede útkomsten! 

Wy wolle jimme de kommende dagen dêrom ek graach om help freegje.

Foar no krije jimme fan ús de twadde helte fan it koadewurd: ...BERN.

Mei freonlike groetnis,

De plysje fan Noard-Nederlân
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Dei 2 | Kopiearblêd 1.2

Fragen oer tiid
Brûk de koördinaten efter de goede antwurden foar it raster.

As de earste dei fan ’e wike moandei is, 
wat is dan de lêste dei fan ’e wike?

snein
sneon

C16
C17

Watfoar dei komt der foar woansdei? tiisdei
tongersdei

D18
E18

Watfoar dei komt der fuort nei freed? sneon
snein

G25
H25

Watfoar dei komt der foar tiisdei? moandei
freed

H39
A1

Watfoar dei komt der foar freed? tongersdei
snein

G6
C7

Wat is de tredde moanne fan it jier? april
maart

F10
F9

Wat is de fiifde moanne fan it jier? maaie
juny

G14
I14

Wat is de sânde moanne fan it jier? juny
july

E19
G18

Watfoar moanne is de njoggende moanne fan it jier? oktober
septimber

D37
D2

Watfoar moanne is de tolfde moanne fan it jier? desimber
novimber

D12
F13
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Dei 2 | Kopiearblêd 1.3

Fragen oer seizoenen
Brûk de koördinaten efter de goede antwurden foar it raster.

Hoefolle seizoenen hat in jier? 4
2

C2
B2

Watfoar wurd is de namme fan in seizoen? winter
desimber

G3
H3

It is net waarm, it waait faak én it reint in soad. 
Watfoar seizoen past by dy omskriuwing?

maitiid
hjerst

A4
E4

Yn watfoar seizoen falt de moanne jannewaris? yn ’e hjerst
yn ’e winter 

I9
E9

Hoelang duorret ien seizoen? 4 moannen
3 moannen

D13
E13

Watfoar seizoen begjint yn maart? simmer
maitiid

D25
D24 

Watfoar seizoen begjint yn juny? hjerst
simmer

F29
F30

Yn watfoar seizoen wurdt it krystfeest by ús fierd? yn ’e winter
yn ’e hjerst

B39
A39

Wannear is de grutte skoalfakânsje? simmer
maitiid 

E40
F40

Wat bart der yn de maitiid? falle de bledsjes fan ’e beammen
groeie de bledsjes oan ’e beammen

H41
G41
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Fragen oer blommen
Brûk de koördinaten efter de goede antwurden foar it raster.

Watfoar folchoarder kloppet.. siedzje, kymje, groeie
groeie, siedzje, kymje

F28 
F29

Wat kin der út in blombol groeie? In titelroas
In koweblomke

G30
G31

Wannear moatte blombollen yn ’e grûn? yn ’e winter
yn ’e maitiid

E28
E29

As de bledsjes fan in blom falle, wat is de blom dan? wilich
ryp

D21
D22

Fan watfoar plant kinst de bledsjes ite? woartels
slaad

E9
E8

Hoe neame we it as in appel ree is om te iten? ryp
gear

F12
G12

In hynsteblom hat plúskes as siedsjes. 
Hoe komme se oeral teplak?

troch de wyn
troch de sinne

D6
E6

Dei 2 | Kopiearblêd 1.4
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Dei 2 | Kopiearblêd 1.5

Fragen oer jonge bisten
Brûk de koördinaten efter de goede antwurden foar it raster.

Watfoar jong bist komt út in aai? lamke
pykje

E16
E17

Watfoar jong bist komt ek út in aai? gerskrûper
dolfyn

G21
E22

Stelling: ynsekten lizze aaien. wier
net wier

E25
F25

Hoe wurdt it jong fan in flinter neamd? pup
rûp

B30
C30

Stelling: de aaien fan in kikkert hawwe in hurde skaal. wier
net wier

H37
G37

Stelling: de strepen fan in jonge sebra binne brún. wier
net wier

B40
B42

Stelling: de poppe fan in sjiraf is by de berte al twa meter! net wier
wier

F7
F8

Stelling: de poppe fan in oaljefant is by de berte sa’n 100 kg. wier
net wier

C6
B6

Stelling: in baby skyldpod sjocht syn mem noait. net wier
wier

C27
C26

Stelling: In sûchdier drinkt gjin molke. net wier
wier

G29
F29
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Dei 2 | Kopiearblêd 1.6

Fragen oer bisten
Brûk de koördinaten efter de goede antwurden foar it raster.

Wêr bedobbet in skyldpod syn aaien? op it strân
yn de bergen 

C41
D41

Watfoar bist is in emoe ? in hynder 
in fûgel 

G35
G34

Yn watfoar lân libje sebra’s yn it wyld Afrika 
Ruslân 

C32
B32

Wat binne de grutste bisten op de noardpoal? iisbearen 
koälabearen  

E33
D33

Hoe hjit in manlik hynder? in hynst
in merje 

G32
G33

Hoefolle poaten hat in spin? 6 
8 

C35
C34

Wat ite panda’s? bamboe 
eucalyptus  

D28
C28

Wêr sykhelje fisken mei? mei har mûle
mei har kiuwen

D22
C21

Op watfoar dei bedjerre wy ús bisten? mei Sinteklaas 
op dieredei 

G11
G10

Hoefolle fearren hat in pau? 50
150

C5
C4
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Fragen oer family
Brûk de koördinaten efter de goede antwurden foar it raster.

Wat binne in heit, mem, broer, sus en broer meielkoar? in húshâlding
in famylje 

G2
G3

Jantina har mem hat in poppe krigen. It is in famke. 
Wat is dat famke fan Jantina?

nichtsje
suske

E11
E10

Lisa har heit en har omke hawwe in heit en mem. 
Binne dat Lisa har pake en beppe?

net wier
wier

E15
E40

Wytze is in jonkje, mar wat is hy fan syn heit en mem? soan
neefke

C22
B22

Hoe wurdt de suster fan jimme heit ek wol neamd? muoike
beppe 

G28
H28

Hoe wurdt de soan fan dyn omke ek wol neamd? neef
broerke

E30
E29

Myn twa suskes sieten tagelyk yn ’e búk fan ús mem.
Wat binne sy tegearre?

twaling
stel

C39
D39

Hoe wurdt de broer fan jimme heit ek wol neamd? omke
muoike

E36
E37

Hoe wurdt de heit fan jimme mem ek wol neamd? omke
pake

C2 
C3

Binne pakes en beppes altyd troud? fansels net
jawis

E34
E35

Dei 2 | Kopiearblêd 1.7
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Dei 2 | Kopiearblêd 1.8

Frysk bloed .... op!  tsjoch
sjoch

E6
E7

Wol no ris brûze en ... , siede
riede

C9
D9

En bûnzje troch ús ... om! ieren
hieren

E12
F12

Flean op! Wy sjonge it ... lân fan d’ierde, grutste
bêste

F13
G13

It Fryske lân ... eare en rom fol
sûnder

F16
F17

Refrein

Klink dan en daverje fier yn it ... rûn
rûntsje

F18
F19

Dyn âlde ... , o Fryske grûn! hearen
earen

E22
E36

Klink dan en ... fier yn it rûn daverje
drave

F24
F25

Dyn âlde eare, o Fryske grûn!

Fragen oer muzyk
Brûk de koördinaten efter de goede antwurden foar it raster.



Ministearje fan Underwiis | Postbus 53 | 8900 AB Ljouwert | www.annon.frl

Ministearje fan Underwiis

Dei 2 | Kopiearblêd 1.9

Fragen oer Nederlân
Brûk de koördinaten efter de goede antwurden foar it raster.

1 Grinslân
Fryslân

C10
C12

6 Oerisel
Gelderlân

G12
C24

11 Noard-Brabân
Limboarch

D30
D5

2 Drinte
Grinslân

F31
E16

10 Seelân
Flevolân

D36
D20

7 Noard-Hollân
Súd-Hollân

E42
D42

9 Gelderlân
Utert

H40
C40

8 Limboarch
Utert

F22
F42

4 Noard-Hollân
Fryslân

C24
G24

5 Drinte
Flevolân

D30
E21

Wat is de haadstêd fan Nederlân? Amsterdam
Den Haach

E24
G33

Wat is de haadstêd fan Fryslân? Snits
Ljouwert

D33
F32
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Dei 2 | Kopiearblêd 1.10

Minsommen
Brûk de koördinaten efter de goede antwurden foar it raster.

45 - 15 = 30
35

H38
G38

35 - 10 = 15
25

D40
D39

40 - 35 = 5
15

D10
D11

40 - 15 = 15
25

G5
G4

40 - 20 = 20
15

C13
C11

25 - 25 = 0
5

F4
F3

20 - 15 = 10
5

B8
C8

45 - 35 = 10
15

D17
C17

45 - 5 = 30
40

F22
F21

15 - 10 = 5
10

D34
D35



Ministearje fan Underwiis | Postbus 53 | 8900 AB Ljouwert | www.annon.frl

Ministearje fan Underwiis

Plussommen
Brûk de koördinaten efter de goede antwurden foar it raster.

13 = 10 + 3
4

B38
B28

18 = 10 + 7
8

F31
F33

16 = 10 + 6
5

D32
D33

12 = 10 + 2
8

C25
E23

11 = 10 + 11
1

C19
C20

15 = 5 + 5
10

G17
G16

14 = 4 + 10
8

C10
B10

19 = 9 + 8
10

F3
F6

17 = 7 + 10
5

E2
E1

13 = 3 + 8
10

C17
C18

19 = 3 + 14
16

F26
G26

12 = 3 + 7
9

B33
C33

15 = 4 + 11
9

D4
D5

18 = 4 + 14
8

G8
G9

11 = 3 + 6
8

B13
C14

Dei 2 | Kopiearblêd 1.11
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Dei 2 | Kopiearblêd 1.12

Fragen oer piktogrammen
Brûk de koördinaten efter de goede antwurden foar it raster.

Hjir kinst swimme
Hjir meist NET swimme

F2
F24

Hûske
Restaurant

F9
D8

Hjir mei NET smookt wurde
Hjir mei gjin fjoer makke wurde

D16
F15

Glêsbak
Jiskefet

D12
G24

Utgong
Lift

C21
C28

Needútgong
Ferbean te rinnen

E32
F30

Stralingsgefaar
Wifi

B24
F36

Kofjemasine
Brânblusser

C34
C37

Utkyktoer
Museum

B40
E42

Untflambere materialen
Barbecue

E39
D39
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Dei 3 | Kopiearblêd 2.1

Ynstruksje foar de direkteur
Fertel de learlingen oan de oare kant fan de doar datsto Anno N. op it spoar bist. Dat wolsto de plysje sa gau as mooglik witte 
litte. It liket der op dat Anno N. dat troch hat en dêrom hat hy dy opsletten. 
It is wichtich dat de kaai fan de doar fûn wurdt. Dêr hasto hints foar, mar do witst net krekt wat dy hints betsjutte. 

Lit de learlingen werom gean nei it lokaal en dyn boadskip oan de klasse fertelle.
Jou de opdracht om mei alle learlingen fan de skoalle 21 groepkes te meitsjen. 
Lit dy groepkes ien foar ien wer by dy del komme.

Jou alle groepkes (yn de goede folchoarder!) in kleur en byhearrend ikoan út de tabel hjirûnder. Mei dy hints kin in letter op 
de poster fûn wurde dy’t yn de mienskiplike rômte hinget.
De letter moat mei it hiele groepke útbylde wurde én op de foto set wurde. Dêrnei moatte alle foto’s nei dy ta stjoerd wurde, 
want Anno N. heard alles! Pratend de letters oan dy trochjaan is dus net tûk...

Jou de postkoadelist (kopiearblêd 6.1) oan de learlingen as de learlingen dy befrije.

Folchoarder Kleur Ikoan Antwurd (net foarlêze!)

1 ORANJE BEAM D

2 GIELE HOODY E

3 READE BAL K

4 PEARS HÚS A

5 READE SKOALLE A

6 GIELE PLYSJE-AUTO I

7 BLAUWE HOODY L

8 GRIENE BEAM E

9 PEARSE LAPTOP I

10 SWARTE FABRYK T

11 SWARTE BEAM B

12 WITE PLYSJE-AUTO O

13 GIELE FABRYK P

14 WITE HOODY P

15 READ HÚS E

16 BLAUWE PLYSJE-AUTO D

17 SWARTE SKOALLE E

18 ORANJE LAPTOP D

19 GRIENE BAL O

20 BLAUWE BEAM A

21 SWARTE BAL R
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Kopiearblêd 5.2

MEI-INOAR TSJIN PESTEN



Q J V P F T O B

E Z A G C K A H

d d F Y d P G K

M H K E R U I P

L E B N X O A P

W A S L V E d R

A U d M I M K d

N B E N S R W T

Dei 3 | Kopiearblêd 2.2
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Dei 3 | Kopiearblêd 3.1

Soart Sifers Letters Nûmer
 8911 DL 4
 8912 DL 5
 8913 DL 1
 8914 DL 2
 8915 DL 3
 8911 DM 4
 8912 DM 5
 8913 DM 1
 8914 DM 2
 8915 DM 3
 8911 DN 4
 8912 DN 5
 8913 DN 1
 8914 DN 2
 8915 DN 3
 8911 DO 4
 8912 DO 5
 8913 DO 1
 8914 DO 2
 8915 DO 3
 8911 DP 4
 8912 DP 5
 8913 DP 1
 8914 DP 2
 8915 DP 3
 8911 DQ 4
 8912 DQ 5
 8913 DQ 1
 8914 DQ 2
 8915 DQ 3
 8911 DR 4
 8912 DR 5
 8913 DR 1
 8914 DR 2
 8915 DR 3
 8911 DS 4
 8912 DS 5
 8913 DS 1
 8914 DS 2
 8915 DS 3
 8911 DT 4
 8912 DT 5
 8913 DT 1
 8914 DT 2
 8915 DT 3
 8911 DU 4
 8912 DU 5
 8913 DU 1
 8914 DU 2
 8915 DU 3
 8911 DV 4
 8912 DV 5
 8913 DV 1
 8914 DV 2
 8915 DV 3

Soart Sifers Letters Nûmer
 8914 DA 1
 8915 DA 2
 8911 DA 3
 8912 DA 4
 8913 DA 5
 8914 DB 1
 8915 DB 2
 8911 DB 3
 8912 DB 4
 8913 DB 5
 8914 DC 1
 8915 DC 2
 8911 DC 3
 8912 DC 4
 8913 DC 5
 8914 DD 1
 8915 DD 2
 8911 DD 3
 8912 DD 4
 8913 DD 5
 8914 DE 1
 8915 DE 2
 8911 DE 3
 8912 DE 4
 8913 DE 5
 8914 DF 1
 8915 DF 2
 8911 DF 3
 8912 DF 4
 8913 DF 5
 8914 DG 1
 8915 DG 2
 8911 DG 3
 8912 DG 4
 8913 DG 5
 8914 DH 1
 8915 DH 2
 8911 DH 3
 8912 DH 4
 8913 DH 5
 8914 DI 1
 8915 DI 2
 8911 DI 3
 8912 DI 4
 8913 DI 5
 8914 DJ 1
 8915 DJ 2
 8911 DJ 3
 8912 DJ 4
 8913 DJ 5
 8914 DK 1
 8915 DK 2
 8911 DK 3
 8912 DK 4
 8913 DK 5
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acht op it 
twadde plak

Ministearje fan Underwiis

njoggen op it 
tredde plak

Ministearje fan Underwiis

ien op it 
fjirde plak

Dei 3 | Kopiearblêd 3.2
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ien op it 
fyfte plak

Ministearje fan Underwiis

D op it 
seisde plak

Ministearje fan Underwiis

H op it 
sânde plak

Ministearje fan Underwiis

trije op it 
achtste plak

Dei 3 | Kopiearblêd 3.3
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Anno N. fersus skoalbern is in projekt fan Afûk, yn gearwurking mei Cedin, Fers, Friesland Boeit, Grendel, NHL Stenden, 
Omrop Fryslân, Stichting Jij bent het waard, Stichting Lezen en ROC Friesland College.

Nei in idee fan Fokke Jagersma, Halbe-Piter Claus en Wieger van Keulen.
Ynspirearre troch Theo van Zuijle.

Mei mooglik makke troch de Provinsje Fryslân.

Akteurs
Anno Niem troch Romke Gabe Draaijer
Janna Jet Jeuzel troch Lysbeth Welling
frou Knyp troch Araliya Bosma
hear Beet troch Sjoerd Blom
Marijke Ramkos troch Sjoukje Minkema

Mei help fan
Jan Augenbroe, Stephan Berger, Anna Marije Bloem, Anne de Boer, Engelien Bouwman, Timo Brinkman, Maarten 
Bruining, Halbe Piter Claus, Gonny van Daalen, Tjitske van Dijk, Jan Douwes, Miloeska Fennema, Jan Kees Geersing, 
Annetol Griskov, Ilona Heins, Ben de Jager, Fokke Jagersma, Wieger van Keulen, Bart Kingma, Barbara Kobus, Julian 
Lankhorst, Marja van der Leij, Ismaël Lotz, Elske Roorda, Berber van Oyen, Gertrud Palstra, Janjelle Ringnalda, Jeffry 
Schoppen, Ytsje Steen, Jantsje Stienstra, Gerla Stork, Erwin Terpstra, Frans Tigchelaar, Linze Valk, Tsjikke van der Veen, 
Jolanda Verhoef, Michel Visser, Justin van Vliet, Saskia Wagenvoort, Simon de Wilde, Roos Wolters, Eelko Zandberg, 
Shanna Zagt en meiwurkers en learlingen fan IKC Wiarda yn Goutum, OBS Ekke de Haan yn Hearrenfean en IBS ’t 
Pompeblêd yn de Westereen.

De útjouwer hat besocht alle rjochthawwenden foar it copyright fan de yllustraasjes yn dizze útjefte te berikken.  
Elk wa’t mient noch rjochten ûntliene te kinnen oan ôfbyldingen kin kontakt opnimme mei de útjouwer.

www.afuk.frl
www.annon.frl

Kolofon






