OPDRACHTEN

LES 1
Foarôf

1.	Besjoch de foar- en achterkant fan it boek. Skriuw 5 opfallende dingen op.

Kolofon
Opdrachten by it boek ‘Wurden fan Timo’ fan Tialda Hoogeveen, útjûn troch de Afûk.
Utjefte: Cedin
Gearstalling: Anna Marije Bloem en Marrit de Schiffart
Opmaak: Peter de Boer, Fryslân Media
Omslach en yllustraasjes: Vogelsang Grafisch Ontwerp
Soundtrack ‘Yn dyn ljocht’
Sang: Nanne (Lotte Broersma) – Opname: Noorderzon Muziekproducties Orizjineel: © Jon Allen, ‘In your light’ (2009) fan it album Dead Man’s Suit (Monologue
Records) - Fryske oersetting: Jelle Bangma
Dizze lesbrief is skreaun yn it ramt fan LêsNo. LêsNo is in lêsbefoarderingsprojekt foar
jongerein yn de ûnderbou fan it fuortset ûnderwiis. It projekt is op inisjatyf fan it Platfoarm Lêsbefoardering Frysk ta stân kommen en is yn 2021 in gearwurking fan Fers,
Cedin en Afûk en is mei mooglik makke troch stipe fan Stichting Lezen en de provinsje
Fryslân.
Dizze lesbrief is ek te finen yn de digitale learomjouwing Searje 36 en op www.lesno.frl.
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2.	Kinst op basis fan dyn listje hjirboppe in ynskatting meitsje wêr’t it boek oer giet?

3.	Blêdzje troch it boek. Bist nijsgjirrich wurden nei de ynhâld? Wêrom wol of net?
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LêsNo

Side 5 oant en mei 19
HAADSTIKKEN:
•A
 ntwurden foar de
takomst
• In nuver feest

4. B
 lêdzje werom nei it foarwurd.
a.	
Der stiet boppe ‘Foarwurd, nee eins it neiwurd’. Wêrom stiet dit der sa?
Omdat de lêzer dit stikje pas lêze mei nei it lêzen fan it boek.
		
Omdat it skreaun is nei it freeslike barren fan Timo syn dea.
		 	
Omdat de skriuwster it skreau doe’t se it boek al ôf hie, offisjeel hie se it foarôf
skriuwe moatten.
		
It is gewoan in flater yn it boek.
b. ‘Wy wiene ûnderweis nei skoalle, it plak dêr’t wy nei ta moasten foar ús takomst. Dy
takomst dy’t as in lege aginda foar ús lei.’
		 Wat dogge dizze wurden mei dy no’tst se nochris lêst?

5. Choose your last words, this is the last time
‘cause you and I, we were born to die
a. Koesto út it boek opmeitsje út watfoar liet dizze tekst komt? Sa net, sykje it op.
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b. Watfoar rollen hat dit liet oant no ta yn it boek? Meardere antwurden binne goed.
		
Nanne en Timo wolle it fan ‘e middei tegearre spylje op gitaar en piano.
It is de simmerhit fan dat jier.
Glenn fynt it ek in leuk nûmer.
It komt foar yn in film dy’t Nanne en Timo krekt sjoen hawwe.
It is it lêste ûnderwerp dêr’t se mei Timo oer praat hat.
It is it earste nûmer dat Nanne op Spotify heart neidat se ôfskied naam hat fan Timo.
Nanne en Timo hawwe nei in konsert fan de sjongeres fan it nûmer west.
Nanne en Timo hâlde beide fan de muzyk fan Lana del Rey.

c.	
Yn dit boek komt in soad ‘yntertekstualiteit’ foar. Dat binne ferwizingen nei oare
keunstuteringen, lykas muzyk, literatuer of skilderijen. Soms snapt de lêzer dy ferwizingen wol,
mar soms lêst hy/sy der ek oan foarby.

LES 1

Choose your last words, this is the last time
‘cause you and I, we were born to die
Boppesteande tekst fan Lana del Rey is ek net tafallich keazen.
Wêrom soe de skriuwster hjirfoar keazen hawwe?

6. De plysjeminsken fertelle wat der presys bard is.
a. Hoe is Timo stoarn?

b. Wat tinkst dat Timo oan it dwaan wie op syn mobyl?
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Grutte opdracht

Stiftgedicht
Stap 4
By dizze opdracht makkest in stiftgedicht. Dat is in
gedicht makke fan in side út it boek.

Klinke dyn wurden al in bytsje as in gedicht? Of hast noch oare wurden
nedich? Understreekje dan mear wurden (of gomje út!).

Stap 1

Stap 5

Besjoch de foarbylden en lit dy
ynspirearje!

Is dyn gedicht klear? Betink in manier om dyn wurden derút te
ljochtsjen. Brûk dyn kreativiteit! Lit dy ynspirearje troch de foarbylden.

Stap 2
Sykje in side út it boek dy’t dy
oansprekt. Wêrom sprekt just
dizze side dy oan?

Stap 6
Foarmje groepkes en draach jim stiftgedichten oan elkoar foar. Wat
fynst moai/nijsgjirrich/apart/frjemd oan de gedichten fan oaren? Wat
part makket yndruk op dy? Bepraat dy punten.
Stap 7

Stap 3
Sykje op dyn side minstens 10
moaie wurden of wurdgroepkes.
Understreekje dy mei potlead.
Lês se lûdop foar. Watfoar wurd
of wurdgroepke datsto keazen
hast fynst it moaist? Wêrom?

Hingje jim stiftgedichten op by jim op skoalle. Miskien meitsje jim der
wol in miny-eksposysje fan. Fynst dyn stiftgedicht te lyts? Scan ‘m yn
en fergrutsje ta A3-formaat.

LES 1
Tip!
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Freegje jim dosint Tekenjen of BeVo foar help by dizze
opdracht. Miskien meie jim yn dy les ek wol ekstra
wurkje oan dizze opdracht.
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LES 2
LêsNo

Side 19 oant en mei 29
HAADSTIKKEN:
• I n libben yn dreamen
snoeid
• Swart is gjin kleur

7. ‘Ik haw leaver dat Timo syn spullen lizzen bliuwe wêr’t se lizze.’
a. Wêrom soe mem dit sizze?

LES 2

b. Wêrom soe Timo no krekt dit notysjeboek foar Nanne kocht hawwe?

b. Heit antwurdet mei: ‘Janneke, neat bliuwt sa’t it wie.’ Wat fynsto fan dat antwurd?
c. Wat hat Abbey Road hjirmei te krijen?

c. Asto Nanne wiest, wat soesto tsjin dyn mem sizze?

8. Nanne sjocht har broer.
a. Wat tochtsto doe’tst dat liest?

b. Wat moat Nanne fan Timo dwaan?

9. N
 anne brûkt foar har skriuwerij in notysjeboek dat se krigen hat fan Timo. Op de wite
kaft stiet allinne de tekst ‘The white album’.
a. Wat is The white album? Brûk Google eventueel foar dyn antwurd.
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10. Alle kleuren
sûnder ljocht
klodders ferve op papier
klodders ferve yn ien pot
eltse kleur ien in gefoel
ûnsichtber wurden, troch elkoar

11.	Nanne en Timo hawwe tegearre
meidien oan de klimaatstaking. Yn it
boek hast lêzen dat Timo syn striid
tsjin de klimaatferoaring ek nei
foaren komme sil by syn ôfskied.
Hoe? Neam twa dingen.

Wat beskriuwt Nanne mei dizze wurden?
De reaksje fan har mem
Har gefoel
It ûngelok
Har freonskip mei Aaf

9

Grutte opdracht

Infographic

Stap 4

LES 2

Nanne en Timo hawwe tegearre meidien oan de klimaatstaking. By
dizze opdracht makkest in infographic mei tips foar in better miljeu
foar bern út groep 8.
Stap 1
Bepraat earst yn in groepke de fragen op it briefke hjirneist.

Stap 2

- Wat fynsto derfan dat learlingen stake?
- Tinksto wolris nei oer it klimaat? Wat tinkst dan?
- Watfoar griene oplossingen ha jim thús?

Meitsje of sykje by alle tips in yllustraasje dy’t de tip dúdlik
útbyldet. Meitsje ien gehiel fan dyn tips en yllustraasjes, en kom sa
ta dyn eigen infographic.

Tip!

Jou in ‘griene’ les op dyn âlde basisskoalle en diel dyn
infographic út oan de bern. Superleuk!

Witsto wat in infographic is? Sykje in pear foarbylden op Google.

Stap 3
Hoe kinne minsken it ferskil meitsje as it om it klimaat giet?
Betink 5 tips en skriuw dy op. Tink om de doelgroep. De tips
moatte dus út te fieren wêze troch bern út groep 8.

1.

- Yt gjin fleis op moandei
- Set de tv út en sjoch in jûntsje nei de stjerren
- Drink wetter út in Dopper (en keapje gjin plastic fleskes)

2.

- Yt in iisko op in hoarntsje (en besparje in bakje en in leppeltsje)

3.

- Jou in beamke kado

4.
5.
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LES 3

c. Timo is krekt in ingel sa’t er yn syn kiste leit.

LêsNo

Side 31 oant en mei 41
HAADSTIKKEN:
• I n achtbaan rit mei in
blyndoek foar
•K
 rekt as by it amandelknippen
• Wurden fan Timo

12.	‘Mem dûkt op it bêdeguod. ‘Net dat fan Timo.’ Gûlend leit se mei har gesicht op de
swarte eagen fan Billie Eilish. When the party’s over, sjit troch Nannes holle.’

d.	
It hiele geregel foar de begraffenis fielt as in achtbaanritsje mei in blyndoek foar.

a. It liet When the party’s over is fan:
b.	Besjoch de klip fan it nûmer. Fergelykje de tekst hjirboppe mei de bylden yn de
klip. Wat komt yn beide foar? Neam ien elemint.
14. L ês fraach 4b op side 4 nochris troch. Ek yn dizze haadstikken hat Born to die in
grutte rol. Neam ien.
13.	
Nanne fergeliket in broer dy’t deagiet mei narkoaze. Dat is in metafoar. Yn dit boek
steane noch mear metafoaren. Hjirûnder fynst in pear. Lis út wat Nanne dermei
bedoelt. De earste ha wy al foar dy ynfolle.
a. In broer dy’t deagiet fielt as narkoaze.
Nanne fielt har ferdôve, krekt as is se ûnder narkoaze en fielt se hielendal neat.
b. Nanne fielt har as de kleur swart.
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Grutte opdracht

Quotekeunst
Quotekeunst is in trend. Op muorren, skriften of Instagram, oeral komst
quotes tsjin. It knappe oan goede quotes is dat se dy oan it tinken sette. Se
binne grappich, serieus of konfrontearjend. Yn dizze opdracht makkesto dyn
eigen quotekeunst.
Stap 1
Besjoch de foarbylden fan quotekeunst op dizze side.
Bepraat dan de fragen.

Hokker quote set dy it meast oan
it tinken? Wêrom?

LE
S3

Stap 4
Hoe moat dyn quote derút komme te sjen? Watfoar lettertype past derby? Watfoar
kleuren? Wurdt it strak? Of fleurich? En hoe wurkest it út? Op papier, op strjitte (mei
stoepkryt) of yn in bepaalde app? Brûk dyn kreativiteit en meitsje dyn quote op!

Hasto sels in favorite quote?
Stap 2
It boek ‘Wurden fan Timo’ stiet eins fol mei quotes. Sinnen út gedichtjes,
songteksten of koarte oantekeningen fan Nanne. Blêdzje troch it boek en
sykje in quote fan Nanne dy’t dy oansprekt. Meist fansels ek sels in tekst
betinke.

Kinsto foarbylden neame fan
quotekeunst by dy yn ’e buert?

Stap 3
Foar wa is dyn quote bedoeld? En wat is dan dus it goede plak foar dyn
quote? Dyn skoalle, op strjitte, dyn sportklup of de spegel fan ’e badkeamer?
Bepaal it plak. Bepraat it eventueel mei dyn buorman of buorfrou.
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Tip!

Meitsje it Frysk sichtber op jim skoalle. De lokalen, de gong,
it húske, de dosintekeamers, se kinne allegear wol wat
opfleure wurde mei jim leuke Fryske quotes!
Wol earst eefkes oerlizze miskien ;-)
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LES 4
17.	
Op it skoalplein laket en kletst Nanne gesellich mei de oaren. Dan skrikt se fan harsels,
knypt har maach byelkoar en wurdt se stil. Wêrom is dat?

LêsNo

Side 44 oant en mei 59
HAADSTIKKEN:
• Tusken elektrisiteit
en it dak
• Ut losse stikjes
• In holle mei sjerp en
watten

15. Wat soesto dwaan ast ien tsjinkomst op skoalle dy’t wat slims meimakke hat?

16. Nanne wurdt oerstjoer troch de beroppetest, wat rekket har sa?
Se krijt in flashback fan Timo syn ûngelok.
Se wit echt net wat se wurde wol.
Se fynt de fragen superlestich.
Se sjocht Timo en beseft dat hy noait in berop krije sil.

18.	
‘It went noait’, seit menear Van Helmond. Wêrom wit hy dat?
Syn âlders hawwe itselde meimakke.
Hy kin yn ’e takomst sjen.
Hy is sels ek in hiel belangryk persoan ferlern.
Syn broer is fiif jier lyn ek stoarn.

eagen
e
d
r
a
o
f
k
e
do
Mei in blyn de achtbaan yn
stap ik sa grûn ûnferwachts yn
bochten, ôf erdwyn de achtbaan
safolle, ik f skoalle
N oait mear r gelok
Do hast ma n
Fan de baa
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Grutte opdracht

Playlist

del Rey
Born to die, Lana
nekop
r, Oele Plop/De Hû
2. Ik wie smoa
a
an
teen spirit, Nirv
3. Smells like
aven, Eric Clapton
4. Tears in he
del Rey
is a butterfly, Lana
5. Happiness
d, Billie Eilish
6. Bury a frien
are, Nirvana
u
7. Come as yo
t, Coldplay
8. The scientis
rden, The Beatles
rsen
9. Octopus’s ga
es-midi, Yann Tie
n autre été – l’apr
10. Comptine d`u
, Jon Allen
11. In your light
rsma)
Nanne (Lotte Broe
. Yn dyn ljocht,

1.

Stap 1
Op Spotify kinst de playlist Wurden fan Timo ek yn it echt fine. Sykje de playlist
op en beharkje de nûmers (ast gjin Spotify hast kin dat ek gewoan fia YouTube).
Al dizze nûmers komme foar yn it boek. Kies 3 nûmers dy’tsto it alderbêste by
it boek passen fynst en besykje dat sa dúdlik mooglik út te lizzen.

LES 4
Stap 4
Wat is dyn favorite liet oait? Wêrom is dat sa?
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Stap 5
Wat fynsto it moaiste stikje tekst út dyn favorite liet? Bygelyks in kûplet of in
refrein. Skriuw dat tekstfragmint op.

Stap 2
Folje de playlist oan mei in nûmer dêr’tsto treast yn fynst.
Wat is dat nûmer? Fertel ek wêrom.

Stap 3
Wat yn muzyk rekket dy en wêrom? Meist meardere antwurden oanfinke.
Muzykynstruminten, omdat
De teksten, omdat
De taal, omdat
De sfear, omdat
De meldij (melody), omdat
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It muzyksjenre, omdat
Wat oars, nammentlik
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LES 5

b) Wat soesto graach dwaan wolle nei skoalle?

LêsNo

Side 61 oant en mei 80
HAADSTIKKEN:
• Kenst myn namme noch
• In antrasytkleurige wolk
• Befrieze lykas
Toarnroaske
• In taart fan emoasjes

19.	
Nanne hat it ferske fan Eric Clapton net samar keazen.
a. Sykje op wêrom’t de sjonger dit nûmer skreaun hat en lústerje op YouTube of Spotify nei
syn ferzy. Eric Clapton hat dit nûmmer skreaun omdat:

b. Wat docht it nûmer mei dy no’tst witst foar wa’t hy dit nûmer makke hat?

20. N
 anne sjocht in poster fan SjONG op ’e gong hingjen. Witsto wat SjONG is? Sykje de webside
www.sjong.frl op. Is it ek wat foar dy om mei te dwaan?
Ja! Ik fyn sjongen hielendal te gek!
Miskien, ik bespylje wol in ynstrumint, wa wit kinne wy op skoalle in bandsje foarmje.
No way! Jim wolle my net sjongen hearre, sa falsk as in kraai. Haha!
21. a) Timo hie syn takomst al útstippele yn syn deiboek. Wat wiene Timo syn plannen?
		 Der binne meardere antwurden goed.
Liftsjend mei de rêchtas troch Europa
Under brêgen sliepe yn Parys
In popstjer wurde
Druven plukke yn Frankryk
Nei de universiteit
Dj wurde en in dikke hit meitsje
In roman skriuwe
Op ‘e fyts nei Hongarije
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22.	
Nanne is poerrazend op Timo. ‘Troch him sit ik mei jankende âlders dy’t allinnich
mar drok binne mei harren deade soan. No, ik bin der ek noch hear!’ Kinsto begripe
wêrom’t Nanne sa lilk is? Wêrom wol of net?

23.	
It haadstik hyt ‘In taart fan emoasjes’. Wêr steane dizze smaken foar?
Ferbyn de wurden út de kolommen mei-inoar.

bitter
soer
sâlt
swiet

eangst
leafde
lilkens
fertriet
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Grutte opdracht

Yn dyn ljocht
No’t de sinne net mear skynt
en de dei de nacht wer socht
sjoch ik helder hoe’t it is mei ús
dat ik libje yn dyn ljocht.

Sjongtekst

Lês de sjongtekst hjirneist. Nanne har liet is echt útbrocht. Dit boek hat dus in
eigen titelsong! Sykje it nûmer op en beharkje it. Kinst it fine op www.lesno.frl.
Stap 2
Wannear sjongt Nanne dit liet? Hoe komt se oan dizze tekst?

Yn dyn ljocht, yn dyn ljocht
is gjin skaadkant en gjin tsjuster
nea fiel ik my wer allinne
ik wol sjonge yn dyn ljocht.

Stap 3
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nea fiel ik my wer allinne
want ik libje yn dyn ljocht.

LES 5

b.

Neam in sin/part dy’t yn de oersetting hielendal oars wurden is.

c.	
Wat is yn it algemien it grutte ferskil tusken beide lieten?

Wêrom past it liet sa goed by it ferhaal en by de titel fan it boek?

Stap 6
Stap 4
a.

I t orizjinele liet hjit In your light fan Jon Allen. Sykje it nûmer op en lústerje it. Hokker
ferzy fynst it moaist, de Ingelske of de Fryske? Wêrom?

By SjONG dogge muzikale jongerein audysje mei in besteand (pop)liet dêr’t se in eigen
Fryske tekst op skriuwe. Lykas Sara & Lisa, de winners fan SjONG 2019. Sy keazen foar
A million dreams fan Pink. Se makken der in folslein eigen liet fan, troch in hiele eigen tekst te
skriuwen. Besjoch harren klip op www.lesno.frl.
In liet oersette kin dus op twa manieren: tichtby de orizjinele tekst bliuwe, of just sels in
eigen tekst betinke.

Yn dyn ljocht, yn dyn ljocht
is gjin skaadkant en gjin tsjuster
nea fiel ik my wer allinne
ik wol dûnsje yn dyn ljocht.
Yn dyn ljocht, yn dyn ljocht
is gjin skaadkant en gjin tsjuster

Lis no beide teksten neist elkoar.
a. Neam in sin/part dy’t yn de oersetting eins gelyk bleaun is.

Stap 1

Sjoch ’k dyn eagen wer foar my
krij ’k dy helder foar de geast
ik wist net dat it sa te fielen wie
‘k hâld fan dy it aldermeast.

As ik tink oan wa’sto wiest
wit ik wat my it libben brocht
no bisto de bêste helt’ fan my
ik wit ik libje yn dyn ljocht.

Stap 5

Stap 7
Sykje no sels in liet út en set in kûplet en refrein oer. De hiele sjongtekst mei fansels ek.
Miskien dyn liet fan de foarige opdracht, Playlist Stap 5?
b.

Wat is dyn moaiste Ingelske en moaiste Fryske sin út beide teksten?

Stap 8
No’tst dochs dyn tekst klear hast wolst miskien meidwaan oan SjONG?
Sjoch op www.sjong.frl foar mear ynfo!

Tip!

In liet oersette dochst mei in
soad leafde én geduld.
Gean út fan klank en klankrym. ‘I
fly high in the sky’ wurdt net ‘Ik flean
heech yn ’e loft’, mar wurdt earder ‘Ik
fiel my frij troch dy’, en dan leuker ;)
Tel altyd it tal wurdlidden (lettergrepen),
dy moatte oerienkomme.
Net alle wurden sjonge like moai, soms
moatst in wurd ynwikselje foar in
wurd dat better sjongt.
It is krekt in sudoku, soms hast ‘m
samar, mar faak ek net. Jou it wat
tiid!
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LES 6
LêsNo

Side 80 oant en mei 99
HAADSTIKKEN:
• I en libben foardat de
bel giet
• L avearje tusken
eilannen
• De lyster lit libje
• In rûte sûnder ein
•F
 ier fuort as de
stjerren
•T
 ry to have fun in the
meantime

Trochgean mei libjen,
‘herstelgericht’.

24.	‘Comptine d`un autre été – l’apres-midi, alfêst yn Parys stiet der yn de swarte Timo-letters by.
Se spilen it faak tegearre.’
a. 	‘Comptine d`un autre été – l’apres-midi’, wat betsjut dy Frânske sin? (tip: sykje de titel op
op Wikipedia)

Trochlibjen fan fertriet,
‘verliesgericht’.

25.	
Nanne giet mei heit en mem nei in routerapeut. De terapeut leit hiel moai út hoe’t rou
wurket. Lis no sels op basis fan de tekening hjirneist út hoe’t it wurket mei de twa eilannen.
Wêr’t se foar steane en wêrom’t je dêr tusken lavearje*. (*Lavearje: ‘zigzaggend’ tsjin de wyn opfarre)

26.	
De frachtweinsjauffeur seit: ‘Wie ik mar fiif minuten earder of fiif minuten letter fuortriden.’
Op dat stuit betinkt Nanne dat Glenn, de frachtweinsjauffeur en sysels deselde gedachte
hiene. Wêr sitte se alle trije mei?

b. Begrypst no wêrom’t Timo seit: ‘Der komt in nije simmer, sis’? Wat soe er dêr mei bedoele?

c. Harkje nei it nûmer op YouTube. Wa is de komponist, koest dit stik en wat fynst derfan?

d. I t nûmer komt út in film, kinst der achter komme hokker film? Wêr spilet de film him ôf?
Wat hat dat mei Timo te krijen?

27. Hokker geheim diele menear Van Helmond en Nanne?
Se wurde beide pesten op skoalle.
Se binne beide faak midden yn ’e nacht oan it muzyk meitsjen.
Se sitte beide wolris fytsendewei op harren telefoan.
Se ‘sjogge’ beide de deade en kinne mei him/har prate.
28.	
It lêste haadstik hjit ‘Try to have fun in the meantime’.
Besykje sa goed mooglik út te lizzen wêrom’t dizze sin
sa belangryk is foar dit ferhaal.

Nei ôfrin
Hoefolle stjerren jousto it boek?

Soest it oaren oanriede om it boek te lêzen? Wêrom wol of net?

24

25

Grutte opdracht

Foarum

Yn dizze opdracht foarmje jim in foarum. Yn groepkes beprate jim
stellingen oer telefoangebrûk yn it ferkear.
Stap 1
Lês it part oer it ûngelok fan Timo nochris.

LES 6

Stap 3
Binne jim útpraten oer de stellingen? Wat wie it opfallendste oan jim petear? Of wat hat
jim oan it tinken set? Skriuw dat op.

Stap 2
Sûnt 1 july 2019 kinst in boete krije ast mei dyn mobyl op ’e fyts sitst. Dat
is net samar, fytse mei in mobyl yn ’e hân kin libbensgefaarlik wêze. Dat
sjogge wy oan it ferhaal fan Timo. Dochs tinke wy faak dat soks ús net
oerkomme sil. Bepraat de stellingen hjirûnder yn groepkes.

Tips!
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• Wês earlik, just it ferskil oan mieningen draacht by oan in nijsgjirrich petear.
• Harkje oandachtich, kinst in soad leare fan in oar.
• Troch dyn miening goed te ûnderbouwen, kin de oar dy better begripe.
• Jou romte oan ien dy’t net sa gau op ’e foargrûn trede sil.
• Stel fragen om mear te witten te kommen oer in oar.

1.	Belje op ’e fyts is net gefaarlik, ik kin myn oandacht echt
wol by it ferkear hâlde.
2.	Ik soe it superferfelend fine as ien my oansprekke
soe omdat ik de telefoan op ’e fyts brûk. Wêr bemuoit
dyjinge him mei?
3.	In oplossing soe wêze kinne datst dyn telefoan op it
stjoer fêstmakkest, as in soarte fan handsfree-set.
4.	Ik sit de hiele dei al op myn telefoan, ik set ‘m gewoan út
as ik op ’e fyts stap. Kin ik moai wat om my hinne sjen.
5.	Al dy regels en dy wetten. As wy gewoan wat mear
rekken mei-elkoar hâlde, is it hielendal net nedich.
6.	Appe duorret lang en is dus net okee, mar in leuk nûmer

opsykje as ik oan it fytsen bin, dat moat kinne.
7.	As ik muzyk lústerje fia myn earkes, dan kin ik it ferkear
noch prima hearre.
8.	Ik ha sels wolris in momint yn it ferkear hân wêrfan’t ik
tocht: ‘Oeffff, dat gie mar krekt goed…’
9.	Ik fyn it net terjochte dat de plysje my in boete jout foar
beljen of appen op ’e fyts. Lit se echte boeven pakke.
10.	As Timo him oan de nije wet hâlden hie, dan hie er no
noch libbe.
11. De frachtweinsjauffeur hie better oplette moatten.
12.	Ik snap net dat Nanne en har âlders prate woene mei de
man dy’t Timo deariden hat.

Stap 4
Klassikaal sjogge jim werom op ’e petearen dy’t jim fierd hawwe. De dosint freget oan
ferskillende groepkes wat der by stap 3 opskreaun is. Wikselje út en hear wat de oare
groepkes bepraat hawwe!
Stap 5
Hoe’t wy ek ferskille fan miening, úteinlik wolle wy allegearre graach feilich thúskomme
oan’e ein fan de dei. Hokker foarnimmen soesto mei dysels ôfprate wolle om feilich thús
te kommen?
Ik nim my foar om…
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