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Trefwoord 
���� Huis (week 27 en 28) 
Inhoud: Het huis als beeld voor het leven. Over bescherming, openheid, privacy en 
gemeenschap. 
Bijbel: Een huis op een rots (Lucas 6); De hoeksteen (Lucas 20); In huis bij een 
Farizeeër (Lucas 14). 
 
Ik ben het huis, de plek om te leven. 
Kom binnen, wees welkom, jij hoort er ook bij. 
Ik ben het huis en ik wil je graag geven: 
ruimte en rust, in mijn huis ben je vrij. 
 
Ik ben het dak, als jij in de wind staat. 
De regen ketst af en gaat aan je voorbij. 
Ik ben het dak als het niet voor de wind gaat. 
Schuil maar en voel je geborgen bij mij. 
 
Ik ben een steen, waarop je kunt bouwen. 
Ik draag heel het huis, ’t gaat niet goed zonder mij. 
Ik ben een steen en je kunt me vertrouwen. 
Draag jij, ’t is nodig, ook zelf steentjes bij? 
 
Ik ben de deur, door mij kom je binnen 
of stap je naar buiten en voel je je vrij. 
Ik ben de deur die je soms laat bezinnen: 
‘Ga ik erdoor of loop ik jou voorbij?’ 

 

Ziek 

De laatste twee weken van dit schooljaar is Eva afwezig. We wisten dat Eva (groep 3/4) 

vorige week een onderzoek bij de internist had en dat zij vorige week vrijdag de uitslag 

van dit onderzoek zou ontvangen. Het was triest nieuws: 

Lieve  ouders, Ik heb vrijdag niet zo positief nieuws gekregen Ik heb darmkanker maar 

gelukkig geen uitzaaiingen.  

Deze week op maandag, dinsdag en vrijdag heb ik verder onderzoeken en afspraken  in 

het ziekenhuis en ik hoop dat voor het weekend het behandelplan klaar ligt en dan 

precies te weten hoe het verder gaat. 

Het is dus nog steeds spannend maar ik probeer positief de zomer in te gaan.  

 

Juli             
3 en 4 10 minutengesprekken 

13 Nieuwsbrief 11 

18 Afscheid groep 8 

20 Laatste schooldag met vossenjacht, 

pleinspelletjes, officiële opening plein en 

afscheid groep 8 14.00 uur 

21 Kinderen vrij 

24 juli  Zomervakantie 



Via deze weg wil ik iedereen alvast fijne vakantie toewensen ( ik ben er uiteraard al aan 

begonnen ...) En hoop jullie snel weer gezonder te zien Gr Eva 

 

Eva, we wensen jou bijzonder veel kracht en sterkte toe! We hopen en bidden voor je en 

zullen veel aan jou denken. Met jouw spirit en positiviteit zul je er doorkomen Eva.   

 

De laatste twee weken van dit schooljaar zal Joan van der Zee Eva vervangen.  

De vervanging zal na de vakantie doorlopen, afhankelijk van Eva’s gesteldheid. Hoe de 

vervanging na de grote vakantie wordt geregeld, is nog niet bekend. Ik hoop dat ik in de 

laatste week van de vakantie meer weet. Ik wil de ouders van de nieuwe groep 3/4 van 

het komend schooljaar uiterlijk in de laatste vakantieweek informeren wie Eva zal 

vervangen. Akkerie zal de 1e dag na de vakantie ook aanwezig zijn.  

 

Nieuwe Onderwijsassistent 

In het kader van passend onderwijs willen we door middel van “goed onderwijs op maat” 

en extra aandacht steeds meer leerlingen kansen geven om binnen het regulier onderwijs 

te blijven. Anders gezegd: zo weinig mogelijk verwijzen naar het speciaal onderwijs. Dat 

gaat prima want we hebben de laatste jaren geen leerlingen naar het speciaal onderwijs 

verwezen.  

Vanaf volgend schooljaar zal een nieuwe juf een aantal leerlingen individueel begeleiden. 

Dat is juf Kyung Dijkstra-de Jong. Kyung is tot de vakantie actief op de Witakker in Rijs 

en heeft veel ervaring in het begeleiden van leerlingen. Kyung woont in Stavoren, is 

getrouwd en heeft 2 zoons. 

We wensen Kyung veel werkplezier op de VHBS in Hommerts. 

Formatie 2017-2018 

Er zijn geen grote veranderingen in onze formatie van volgend schooljaar. Daar zijn we 

blij mee. In onderstaand schema treft u de planning aan. En we zijn natuurlijk heel blij 

met de uren onderwijsassitentie van juf Kyung. Kyung is van maandag t/m woensdag 

iedere ochtend van 09.00 tot 12.00 uur aanwezig, donderdag van 09.00 tot 11.00 uur. 

Eén uur wordt gebruikt voor studie, overleg, (ouder-)gesprekken enz. 

Uiteraard blijven we “wiis” met juf Rina. Ook volgend schooljaar blijft Rina op maandag 

en woensdagochtend actief als vrijwilliger bij ons op school. Geweldig!! Fijn dat je blijft 

Rina! 

 

 

 

 Groep 1/2   
 

Groep 3/4 
 

Groep 5/6 
 

Groep 7/8 
 

Maandagmorgen Petra/Sanne Eva Corry Antje 

Maandagmiddag Petra/Sanne Eva Corry Antje 

Dinsdagmorgen Sanne Eva Corry Antje 

Dinsdagmiddag Sanne Eva Corry Antje  

Woensdagmorgen Petra Eva Corry/Linda Antje 

Woensdagmiddag Petra Eva Corry/Linda Antje 

Donderdagmorgen Petra Akkerie Linda Antje 

Donderdagmiddag Petra Akkerie Linda Antje 

Vrijdagmorgen  Akkerie Linda Antje 

Vrijdagmiddag   Linda Antje 



Ouderbijdrage vrijwillig 
Bij sommige ouders is/was het nog niet geheel duidelijk dat de ouderbijdrage vrijwillig is. 

Zoals reeds in de schoolgids staat vermeld.  

De bijdrage wordt gebruikt voor o.a. het schoolreisje, (deels) kerstgeschenken en 

kerstviering, de versieringen in de middenruimte, een bijdrage voor het schoolplein en 

het Sinterklaasfeest. 

 
Verandering oudercontacten 
Vanaf het schooljaar 2017-2018 zal er een verandering plaats vinden in de ouder-contact 
momenten. Omdat wij veel waarde hechten aan een goede samenwerking tussen ouders 
en leerkrachten starten alle oneven groepen in september met een 
kennismakingsgesprek met de leerkracht. Tijdens dit kennismakingsgesprek is er ruimte 
en tijd om de (nieuwe) leerkracht te informeren over uw kind. U krijgt hier aan het begin 
van het schooljaar een uitnodiging voor!  
  

Oudpapier en schoonmaakavonden  
Aan het einde van het schooljaar is het ook altijd even tijd om terug te blikken op het 
afgelopen schooljaar. Er zijn weer verschillende activiteiten georganiseerd, waar wij 
succesvol op terug kijken; denk aan de kinderboekenweek, sinterklaas- en kerstfeest, 
paasviering, koningsspelen en meesters en juffendag. Het is fijn dat wij als team bij het 
organiseren van deze activiteiten kunnen samenwerken met enthousiaste en betrokken 
ouders. Voor het ophalen van het oudpapier en de schoonmaakavonden wordt er weer 
een nieuw rooster gemaakt. Wij verwachten van alle gezinnen dat zij aan deze 
activiteiten hun bijdrage leveren. Vele handen maken licht werk!  

 
Nieuwe vrijwilligers voor de Lytse Bieb 
Anita en Willemien, onze vrijwilligers van de Lytse Bieb hebben besloten dat ze na de 
zomervakantie stoppen met de schoolbieb. Anita en Willemien hebben het 3 jaar met 
plezier gedaan en wij hebben altijd met plezier boeken geleend. Daar zijn we hun erg 
dankbaar voor!! Heel erg bedankt voor deze belangrijke hulp. Ik weet zeker dat jullie 
inbreng al onze leerlingen een stukje wijzer en slimmer hebben gemaakt! Super!! 
En zoals ze beiden zelf zeggen: er is een tijd van komen en gaan en een tijd voor nieuwe 
dingen. 
 
Er zijn nu een paar aanmeldingen voor nieuwe vrijwilligers voor de lytse bieb. Willemien 
en Anita nemen contact op met de “kandidaten”. We zijn heel blij dat er vrijwilligers zijn, 
die de kinderen van de VHBS willen helpen om zo het lezen te bevorderen. Geweldig.  
Nogmaals bedankt Willemien en Anita!! 

 
Reminder: musical groep 7/8 
Het is bijna zover! 
Het einde van het schooljaar komt in zicht. 
In de laatste schoolweek vindt de eindmusical 

van groep 7/8 plaats, 'Herrie op het eiland'. 
Iedereen is van harte welkom! 
De deuren gaan om 19:00 uur open en de 

musical start om 19:30 uur. 
Tot dan! 

 

Afscheid groep 8 



Aan het slot van het schooljaar nemen we afscheid van de kinderen van groep 8. Joy, 
Jetske, Sietske, Steven, Iris, Frieda, Reinier, Iris Sanne, Stefan, Jorrit, Mariska, Sanne, 
Lars, Sacha en Folker nemen acht jaren met ervaringen en herinneringen in hun “VHBS-
tas” mee. Herinneringen en ervaringen die je vast kunt gebruiken in je latere leven. En 
dan denk je vast ook nog even terug aan de bijzondere VHBS periode. Jullie waren een 
fantastische groep! Ik wens jullie namens alle collega’s van de VHBS veel succes, 
gezondheid en 
geluk! 
Verderop in deze 
nieuwsbrief 
vertellen de 
kinderen waar zij 
naar toe gaan.  
 
En ja dat is ook 
wat! Onze 
leerlingen van 
groep 8 kunnen 
maar moeilijk 
afscheid nemen…. 
Ze willen nu al met 
de hele groep op 
school blijven 
slapen. En dat gaat 
nog gebeuren ook. 
Gelukkig met een 
paar actieve heiten 
die ’s avonds en’s 
nachts lessen 
rekenen, taal en 
muziek willen verzorgen. Prachtig! Het was al een goed stel, nu zijn het nóg slimmere 
kinderen. 
 
Beste leerlingen van groep 8, 
Het einde van het schooljaar komt steeds dichter bij en dit moet natuurlijk op een goede 
manier worden afgesloten! 
Daarom leek het ons een leuk idee om met een soort 
van mini-kamp een avond en nacht met elkaar door te 
brengen op school. 
Van woensdag 19 juli op donderdag 20 juli organiseren 
wij een slaapfeestje en barbecue op school. 
Jullie worden op woensdag 19 juli vanaf 17:15 op 
school verwacht met jullie slaapspullen waarbij we 
vanaf ongeveer 18:00 de barbecue zullen aansteken. 
We sluiten na een gezellige nacht af met een 
gezamenlijk ontbijt op donderdagochtend en rond 
08:30. Graag vragen wij jullie om een eigen bijdrage 
van € 5,-- per persoon 
Voor verdere vragen kunnen jullie bij een van ons 
terecht. Tot 19 juli allemaal! 
Groeten, 
Auke Minne Hofman 
Sander van Vugt 
 

Laatste schooldag en pleinspelletjes met opening plein 
Op donderdag 20 juli, de laatste schooldag, doen we ’s morgens een vossenjacht. En 
tussen 13:00 uur en 14:00 uur gaan we lekker spelen op het nieuwe plein. De 



schoolpleincommissie heeft hard gewerkt om het schoolplein uitdagender, leuker en 
speelser te maken voor alle leeftijden. Nou dat is gelukt!!! 
Nog niet alles is gerealiseerd, maar het grootste deel wel in dat vraagt natuurlijk om een 
spetterende opening in de vorm van pleinspelletjes. 
 
We delen het plein op in drie gedeeltes. Kleine plein (kleuter gedeelte)en het avonturen 
pad, grote plein en de speeltuin met het voetbalveld.  
De kinderen gaan in drie groepen spelen, groep 1-2, 
groep 3-4 en groep 5-6-7. Groep 8 gaat de 
spelletjes begeleiden in tweetallen.  
Tenslotte zullen we ongeveer 14.00 uur een 
erehaag vormen en met de versierde bogen met de 
hele school onze groep 8 leerlingen uitzwaaien. We 
zullen ze letterlijk “de skoalle útsmite”.  
We rekenen op een prachtige laatste schooldag. 

 

Nieuwe kozijnen 
Ramen, deuren en kozijnenbedrijf Alrako komt in de 
weken 30 en 31 nieuwe ramen, deuren en kozijnen monteren op onze school. De huidige 
materialen zijn afgeschreven, niet veilig en niet energiezuinig. Er gaat op school 
bouwkundig dus tijdens de vakantie heel wat gebeuren. We zijn benieuwd.   
 

Afscheid 
Hallo, wij zijn groep 8 van de VHBS. 

Dit jaar gaan WIJ de school verlaten. 

Graag stellen wij ons even aan u voor: 

 
Ik ben Sietske Cnossen. 
Ik zit op volleybal en doe sinds kort of even aan beachvolleybal met Jetske en Sanne. 
Ik heb wel zin om naar het VO te gaan, maar ik ga mijn vriendinnen hier wel missen. Ik 
ga naar de RSG. 
 
Ik ben Jetske de Boer, 
Ik zit in groep 8, er zitten 15 kinderen in groep 8. 
En ik ben 12 jaar. Ik zit op volleybal en ga bijna met m`n team Far Ut naar de c`s.  
Ik zit ook op kaatsen en sinds kort zit ik met Sanne en Sietske op beachvolleybal in 
Sneek. 
Ik vind het heel erg spannend om naar het VO (voortgezet onderwijs) te gaan, ga mijn 
klas groep 8 heel erg missen  en ik hoop wel dat ik hun nog vaker kan zien. Ik ga naar 
de school RSG en ik doe het niveau GT.    
 
Hallo, ik ben Iris Sanne De Jong. 
Ik zit in groep 8, er zitten 15 kinderen in groep 8. 
En ik heb zin om naar het VO te gaan, maar ik ga groep 8 wel missen!! 
Ik ben 11 jaar en ik ga naar havo kans klas op de RSG. Ik zit op volleybal met bijna alle 
meisjes van groep 8 (Joy helaas niet) en dat vind ik heel leuk. Het volleybalteam heet 
Far Ut. Ik hoop dat ik over 10 jaar advocaat ga worden! N 
 
Ik ben Sacha van Vugt, 
Ik ben 12 jaar en ik zit in groep 8. 
Ik zit op kaatsen en woensdag 17 mei hebben Jetske, Frieda en ik schoolkaatsen gehad. 
We zijn daar 1e geworden en nu mogen we naar Franeker te kaatsen. 
Ook zit ik op volleybal met mijn team Far Ut. Na de zomervakantie gaan we naar de c’s 
ik heb er super veel zin in. Ook ga ik na de vakantie naar het VO dat vind ik best nog wel 
een beetje spannend, maar ik heb er wel heel erg veel zin in. Ik ga VWO doen op het 
Bogerman. Ik ga mijn vriendinnen wel heel erg missen. 
 



Hallo ik ben Frieda Hofman, 
Ik ben 12 jaar en ik zit (nog) in groep 8. 
Mijn hobby’s zijn kaatsen, volleybal en saxofoon spelen. 
Na de zomervakantie ga ik naar de brugklas. 
Ik heb er heel veel zin in, maar toch vind ik het ook wel spannend. 
Natuurlijk ga ik groep 8 ook heel erg missen. 
Ik ga naar de RSG en doe het niveau VWO. 
 
Hallo, ik ben Sanne Tigchelaar 
Ik zit in groep 8 op de Van Hearsma Buma Skoalle. 
Ik zit op volleybal. 
Ook ga ik sinds kort met Sietske en Jetske beachvolleyballen 
Na de zomervakantie ga ik naar de brugklas. 
Ik ga naar de RSG en ik ga het niveau HAVO\VWO doen. 
Ik heb er heel erg veel zin in, maar ik vind het ook wel en beetje spannend. 
En ik ga groep 8 heel erg veel missen! : ( 
 
Ik ben Stefan Nieuwenhuis. 
Ik ben 11 jaar, en ik zit op karate. 
Op dit moment heb ik de gele band. 
Ik heb aan twee wedstrijden mee gedaan, en ben 2 keer 2e geworden. 
En met iets anders nog 3e. 
Ik ga naar de Bogerman daar ga ik vwo doen. 
Ik heb er veel zin in.  
   
Hallo, ik ben Iris Hoekstra  
Ik zit in groep 8 en mij sport is volleybal . 
Na de zomervakantie ga ik naar de brugklas.  
Ik ga naar Bogerman VMBO-Kader.  
Ik heb er zin in om naar de middelbare school te gaan .  
  
Hallo ik ben Joy van Amerongen 
Ik zit in groep 8 en ik word 24 mei nog 12 jaar. 
Na de vakantie ga ik naar het RSG. 
Ik ga naar VMBO/BB. 
En ik vind het niet heel erg spannend, want mijn zussen zitten ook al op het RSG. Ik zit 
op geen sport, maar mijn vader en ik sporten wel heel vaak. 
Zoals: volleyballen, badmintonnen, zwemmen, voetballen enz. 
Ik ga wel mijn klas missen. 
 
Hallo ik ben Mariska Salverda 
Ik zit in groep 8. En ik ga na de zomervakantie naar het VO (voortgezet onderwijs). Ik ga 
naar de Bogerman, naar het niveau HAVO. 
Ik zit met de sporten op volleybal, fietsen en saxofoon spelen. 
Dat vind ik heel leuk om te doen. 
Ik heb wel zin in om naar de middelbare school te gaan, maar ik ga mijn vriendinnen wel 
missen. 
 
Hallo ik ben Jorrit Renema. 
Ik ben op 6 juli 2005 geboren. 
Ik zit in groep 8 en ik ga na de zomervakantie naar het VO. 
Ik ga technasium doen op VWO niveau en ik ga dit doen op de Bogerman. 
Ik vind voetbal heel leuk om te doen en ik hou van muziek luisteren. 
Ik heb heel veel zin om naar het VO te gaan.  
 
Ik ben Reinier Jaasma.  
Ik ben jarig op 21 december. 



Ik zit op zingen en op hobo en ik doe ook aan judo.  
Ik ga naar het Bogerman en ik doe het niveau VWO technasium. Ik heb veel zin in om 
naar het voortgezet onderwijs te gaan, maar ik ga mijn klasgenoten wel missen.  
 
Ik ben Lars van der veer. 
Ik ben 12 jaar, mijn hobby is keepen en voetbal.             
Ik zit ook op voetbal en ik heb dyslexie. Ik ga naar de Nordwin, naar bk. 
Ik vind het wel leuk dat ik naar de grote school ga, maar dan mutje wel langer naar 
school jammer! 
 
Ik ben Folkert Wesselius. 
Ik ben twaalf jaar en geboren op 5 december 2004. Mijn hobby’s is voetbal en kaatsen. 
Ik heb er veel zin in om naar het VO te gaan. Ik ga GT doen. Ik ga het voetbal in de 
pauze wel heel veel missen. 
 
Ik ben Steven de Groot 
Ik ben 12 en ben geboren op 10 april 2005. Ik ben hier pas komen wonen in Hommerts. 
Mijn hobby’s zijn voetbal en gewoon buiten zijn. Ik ga naar de Bogerman en ik ga havo 
doen. Ik vind het wel leuk om naar het VO te gaan, maar ook ik ga mijn klasgenoten wel 
missen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Op ‘e fyts of mei de auto,  
mei de bus of hoe dan ek, 
‘k Wit in hiele leuke skoalle, 
dus dat liket net sa gek. 
Lyts of grut, do bist der wolkom, 
earm of ryk, do kinst der bij. 
Der is altiid noch wol romte 
op it bankje njonken mij. 
 
Wa hat, wêr dan ek yn Fryslân, 
ea sa ’n bêste skoalle sjoen ? 
Eltsenien dy mei it witte, 
Van Haersma Buma kampioen. 
 

Kinst der lêze, kinst der skriuwe, 
hast der rekkenjen en taal. 
Soms dan binne wij hiel sachjes, 
soms ha wij in hoop kabaal. 
Kinst der sjonge, kinst der sporte, 
kinst der tekenje en sa. 
Wij binn’ grutsk dat, mei syn allen 
Wij sa ‘n fijne skoalle ha. 
 
Wa hat, wêr dan ek yn Fryslân, 
ea sa ’n bêste skoalle sjoen ? 
Eltsenien dy mei it witte, 
Van Haersma Buma kampioen!

Gymroosters 
dinsdag   
09.15 uur:       groep 5/6 
10.15 uur:       Groep 3/4 
11.15 uur:       groep 7/8 
donderdag 
09.15 uur:       groep 7/8 
10.15 uur:       groep 3/4 
11.15 uur:       groep 5/6 
  
  

De 1e  woensdagochtend na alle vakanties vindt een uitgebreide luizencontrôle 

plaats

 

CBS Us Untwyk: Van Haersma Buma 
tel. : 0515-442900 
fax : 0515-443507 
e-mail :   VHBS@palludara.nl  
website: www.vanhaersmabumaschool.nl  
 

MR 

Marijke Taekema (voorzitter, OMR) 

Olga van Dijk (OMR) 

Petra IJpma (PMR) 

Corry Hoogeveen (PMR) 

OR 

Sander van Vugt (voorzitter) 

Klaas Koopmans (onderhoud) 

Peter van der Meer (penningmeester) 

Hanneke Tichelaar (secretaresse) 

Hilde Wouters (OR lid en lid pleincommissie) 



 
 

 
CoderDojo Sneek 
Op de woensdagen 21 juni, 20 september, 18 oktober, 15 november en 20 december 
altijd van 16:00 tot 17:30 uur is er CoderDojo in de Bibliotheek Sneek  in de Bibliotheek 
Sneek. Die middagen kun je aan de slag met OZO botjes en veel meer. 
 
Wat is CoderDojo? 

CoderDojo staat voor zélf programmeren, websites bouwen, apps ontwikkelen, games 
maken en meer. En is bedoeld voor alle toekomstige programmeurs van 7-14 jaar! Bij 
CoderDojo kun je alles leren over programmeren. Denk hierbij aan websites, games, 
apps, Lego WeDo 2.0 of zelfs robots! 
Naast digitale projecten kun je bij CoderDojo ook aan de slag met bijvoorbeeld Arduino 
om zelf apparaten te bouwen.  
 
Bibliotheken Mar en Fean en CoderDojo 

Bibliotheken Mar en Fean organiseert CoderDojo, omdat het kinderen wil laten 
kennismaken met de nieuwste digitale ontwikkelingen en digitaal vaardig wil maken om 
de mogelijkheden van de online wereld zo goed mogelijk te benutten.  
 
Over CoderDojo 

CoderDojo wordt over de hele wereld gehouden. De Dojo’s worden opgezet en 
georganiseerd door vrijwilligers. CoderDojo legt veel nadruk op open source en gratis 
software en heeft wereldwijd een breed netwerk aan vrijwilligers. CoderDojo heeft slecht 
één regel: "Boven Alles: Wees Cool!", pesten, liegen en mensen hun tijd verdoen is niet 
cool. 
 
Aanmelden 

Wil je deelnemen, meldt je dan van tevoren aan via de website 
https://bibliothekenmarenfean.nl/agenda/coderdojo-in-sneek.html 

 
Bso de Ule  
Belangstelling voor opvang? Vraag vrijblijvend naar informatie en 
kijk op www.de-ule.nl. 

  
Kindpakket.nl  
1 op de 8 kinderen in Nederland kunnen door het lage inkomen van 
hun ouders niet meedoen aan activiteiten die voor leeftijdgenootjes 
heel gewoon zijn. Daarom is het Kindpakket opgezet. Het 
kindpakket is een gezamenlijk initiatief van verschillende gemeenten en de deelnemende 
fondsen om via één loket, en op een eenvoudige manier, een vergoeding aan te 
vragen voor binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zo kunnen zij volwaardig deelnemen 
aan de maatschappij. 
 
De fondsen uit het kindpakket dragen onder andere bij aan: 

• schoolreis 
• schoolspullen 
• zwemles (A diploma) 
• contributies voor de sportvereniging 
• sportattributen 
• culturele activiteiten zoals muziek- of dansles 



• verjaardagsbox (o.a. taart, cadeautje, traktaties voor op school) 
• zomer(spel) activiteiten 

Om als ouder of verzorger een bijdrage aan te vragen kunt u via deze website een 
formulier invullen. Stichting Leergeld behandelt deze aanvraag namens het Kindpakket. 
In de extra bijlage kunt u zien hoe het kindpakket aangevraagd kan worden en waar u 
aan moet voldoen. 
 
Kindpakket.nl is een samenwerking tussen : 
Gemeente Leeuwarden, Gemeente Tytsjerksteradiel, SoZaWe NW Fryslân, Gemeente 
Smallingerland, Gemeente Opsterland, Gemeente Achtkarspelen, Gemeenten 
Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwerderadiel en Kollumerland, Gemeente Oostellingwerf, 
Gemeente De Fryske Marren, Sociale Wijk/Dorp/Gebiedsteams, Stichting Jarige Job, 
Stichting Leergeld Friesland, Jeugdsportfonds Friesland, Jeugdcultuurfonds Friesland. 
 


