Leeuwarden, April 2018

Beste leerkracht van de onderbouw,

Bijna overal in West-Europa hebben trekvogels het moeilijk. Dat geldt ook voor de grutto: één van
de belangrijkste trekvogels in Friesland en Nederland. Het aantal grutto' s vermindert echter snel
door onder meer intensieve landbouw en stedelijke ontwikkeling. Deze vogel, die voor ca. 85%
afhankelijk is van ons boerenland, wordt daarom beschouwd als boodschapper van het dramatisch
verlies aan biodiversiteit. Burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide vertelt dit verhaal, ook binnen het
programma van de Culturele Hoofdstad 2018.
We leren dieren van dichtbij kennen in de dierentuin. Maar wat weten we van de grutto, onze
Nationale Vogel? Met deze Amalia-tas willen we de kinderen op een speelse manier kennis laten
maken met Pykje Fjouwer, het grutto kuiken. De inhoud van de tas kunt u gebruiken voor de
lentetafel.
Kening fan ‘e Greide stuurt alle bassischolen in Friesland het voorleesboek Kuikentje Vier & Pykje
Fjouwer. Dit prachtig geïllustreerde boek is een ode aan het Friese landschap. In het boek komen
allerhande weidevogels, boerderijdieren, bloemen, kruiden en insecten voor.
Verder zit in deze Amaliatas:
 1 Docentenhandleiding
 3 x kleurplaat
 1 Weideweelde kwartet
 Aanbod weidevogeleducatie en weidevogelactiviteiten van andere instanties
 Informatie over Kening fan ‘e Greide
Bij het boek hoort ook een knuffel Pykje Fjouwer. Veel mensen hebben het patroon van een Pykje
Fjouwer gedownload en zijn aan het haken geslagen. Zij hebben hier met heel veel plezier aan
gewerkt. Maar net als bij de gruttokuikens in het echte leven, zijn er te weinig groot geworden en
uitgevlogen. Daarom kan het zijn dat er in uw tas geen knuffel zit. Maar misschien is er nog wel een
moeder of een grootmoeder in de buurt die eentje wil maken. U kunt het haak-, brei- of naaipatroon
downloaden via: www.ivn.nl/provincie/friesland/nieuws/haak-jij-mee-voor-pykje-fjouwer.
In de docentenhandleiding zijn allerlei lessuggesties opgenomen ter inspiratie bij het gebruik van het
prentenboek. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Pyke Kroes, p.kroes@ivn.nl 0612859487.
Wij wensen u heel veel plezier met Pykje Fjouwer en Kuikentje Vier.

Met vriendelijke groet,
Kening fan ’e greide.

