PARSEBERJOCHT
13 septimber 2016

Tsjek is back: fertroud mar dochs oars
En no ek op sneintejûn te sjen!
Tsjek is wer fan start, de opnamen foar it programma op de Fryske basiskoallen binne
wer úteinset. De feroaring fan de opnamen yn de studio nei de skoallen wie ôfrûne
seizoen in grut sukses. Dochs sil der ûnder lieding fan presintator Raynaud Ritsma ek
oankommend skoaljier wer in ferskil wêze. Mei in nij liet en in nij spul is Tsjek fertroud
mar dochs oars.
De SkoalScrabbleBattle wurdt dit jier ferfongen troch de Tsjek Tsjill Striid. It edukative spul is
in striid tusken basisskoallen, dêr’t de behearsking fan de Fryske taal oan de hân fan in
trijetal fragen op ‘e proef steld wurdt. It Tsjil (in draaiend rêd) mei oan de ein fan it spul draaid
wurde foar bonuspunten. Mei de einskoare wurdt konkurearre mei de oare dielnimmende
skoallen. De skoalle mei de bêste skoare wint de Tsjek Tsjill Striid-Bokaal!
De earste Tsjek fan it skoaljier stiet online, by dizze skoallen giet Tsjek noch op besite:
 16 septimber
De Finneblom
Boarnburgum
 23 septimber
Twaspan
Deinum
 30 septimber
Gearwurkingsskoalle Stynsgea
Stynsgea
 7 oktober
De Reinbôge
Bantegea
 28 oktober
De Reinbôge
Burgum
 4 novimber
SBO de Bolder
Frjentsjer
 11 novimber
De Meiboom
Warns
 18 novimber
Anjewier
Tsjalbert
 25 novimber
De Rank
Mitselwier
Tsjek is in programma foar de groepen 7 en 8 fan de basisskoalle mei dêryn nijsgjirrige
nijtsjes út Fryslân, edukative reportaazjes en leuke rubrykjes. Fan dit seizoen ôf wurdt Tsjek
ek op snein útstjoerd om 17.35 oere en dêrnei alle oeren. Fierder bliuwe de útstjoerdagen
itselde, woansdei en freed om 10.30, 11.30, 12.30 en 16.00 oere. Dêrneist binne de
ôfleveringen 24 oeren deis te sjen fia de skoaltelefyzjewebside fan Omrop Fryslân,
www.skoal.tv.
Noat foar de redaksje:
Wy nûgje jo fan herte út om oanwêzich te wêzen by de opnamen fan ien fan de ôfleveringen.
Programma
08.30 oere: start opnamen
11.00 oere: opnamen spultsje
Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei de ôfdieling Marketing &
Kommunikaasje fan Omrop Fryslân fia mk@omropfryslan.nl of tel. 058 299 7876.

PERSBERICHT
13 september 2016

Tsjek is back: vertrouwd maar toch anders
En nu ook op zondagavond te zien!
Tsjek is weer van start, de opnames voor het programma op de Friese basisscholen
zijn weer begonnen. De verandering van de opnames in de studio naar de scholen was
afgelopen seizoen een groot succes. Toch zal er onder leiding van presentator
Raynaud Ritsma ook aankomend schooljaar weer een verschil zijn. Met een nieuw lied
en een nieuw spel is Tsjek vertrouwd maar toch anders.
De SkoalScrabbleBattle wordt dit jaar vervangen door de Tsjek Tsjill Striid. Het educatieve
spel is een strijd tussen basisscholen, waarbij de beheersing van de Friese taal aan de hand
van een drietal vragen op de proef wordt gesteld. Het Tsjil (een draaiend rad) mag aan het
eind van het spel worden gedraaid voor bonuspunten. Met de eindscore wordt
geconcurreerd met de andere deelnemende scholen. De school met de beste score wint de
Tsjek Tsjill Striid-Bokaal!
De eerste Tsjek van het schooljaar staat online, bij deze scholen gaat Tsjek nog op bezoek:
 16 september
De Finneblom
Boornbergum
 23 september
Twaspan
Deinum
 30 september
Gearwurkingsskoalle Stynsgea
Augustinusga
 7 oktober
De Reinbôge
Bantega
 28 oktober
De Reinbôge
Burgum
 4 november
SBO de Bolder
Franeker
 11 november
De Meiboom
Warns
 18 november
Anjewier
Tjalleberd
 25 november
De Rank
Metslawier
Tsjek is een programma voor de groepen 7 en 8 van de basisschool met daarin interessante
nieuwtjes uit Fryslân, educatieve reportages en leuke rubriekjes. Vanaf dit seizoen wordt
Tsjek ook op zondag uitgezonden om 17.35 uur en daarna ieder uur. Verder blijven de
uitzenddagen hetzelfde, woensdag en vrijdag om 10.30, 11.30, 12.30 en 16.00 uur.
Daarnaast zijn de afleveringen 24 uur per dag te bekijken via de schooltelevisiewebsite van
Omrop Fryslân, www.skoal.tv.
Noot voor de redactie:
Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij de opnames van een van de afleveringen.
Programma
08.30 uur: start opnames
11.00 uur: opnames spelletje
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing & Communicatie
van Omrop Fryslân via mk@omropfryslan.nl of tel. 058 299 7876.

