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Beste lezers van de mailinfo. 
 
Ik ben gevraagd om het voorwoord te schrijven van de mailinfo. Kan zeggen, 
dat het in deze omstandigheid geen makkelijke opgave is. Enerzijds wil ik niet 
te negatief overkomen, anderzijds wil ik ook niet te vrolijk zijn, omdat we 
momenteel toch in een rare situatie zitten. 
 
Nu zijn wij het geïsoleerdere leven aan boord wel gewend. Ik ben nu echt 
dankbaar dat we op een schip wonen met alle luxe en voorraad mogelijkheden 
van dien. Maar door de sluiting van de scholen hebben we er wel een dagtaak 
bij gekregen. Het is voor sommige van ons bepaald geen groep 1 en 2 niveau 
meer. Het ene kind is heel zelfstandig, het andere kind moet je achter hun 
broek aanzitten. We krijgen lessen voor onze neus, waar we zelf nog van leren. 
Dus zo heeft ieder nadeel ook weer zijn voordeel. 
 
Maar vooral de kinderen die in hun examenjaar zitten. Eerst een periode met 
onduidelijkheid over hoe het nu verder moest. En nu hoeven ze geen landelijk 
examen meer te maken en zijn de schoolexamens voldoende voor een 
diploma. Vele moeten nog wel de laatste toetsen maken. Ook daar zijn weer 
vragen rondom. Hoe gaat dit, hoe worden ze afgenomen en is het wel veilig 
voor de kinderen. Iedere dag wijzigt er wel iets. Ook praktische zaken waar we 
tegenaan lopen. Internet aan boord. goede ontvangst om online lessen te 
volgen. Het zal voor velen een probleem zijn. 
 
Wat gaat er gebeuren met het ladingaanbod. Blijft het gedeeltelijk lopen of valt 
alles stil. Ladingstromen voor de voedselindustrie en brandstoffen zullen heus 
blijven lopen. Maar een ieder die ik spreek is bang dat er een zorgelijke periode 
aankomt. Nu zijn er verschillende maatregelen ingesteld door de regering en 
banken.  
Maar het meeste is uitstel, geen afstel. 
Wij als LOVT willen graag u zorgen en vragen aanhoren. Hoe is de 
communicatie over de sluiting van de scholen gegaan. Zijn er problemen 
geweest omtrent de sluiting van de internaten. Met al deze zaken met 
betreffende de opvang van uw kinderen, kunt u bij ons terecht. 
Schroom hier niet voor! 
 
Als laatste wil ik toch ook een bemoedigend woord schrijven. 
Onze jongste dochter mocht een tekening maken voor de mailinfo. 
Ze heeft erg haar best gedaan. 
Lente, zelfs de zon is in de wolken. 
Lente, een prachtige periode waarin de natuur weer gaat groeien en bloeien. 
De dagen worden langer. Ikzelf hou heel veel van dit jaargetijde. 
Het geeft energie en het geeft hoop. Iedere dag dat de zon schijnt is een 
mooie dag. Zoals de natuur na iedere winter weer hersteld, zullen ook wij weer 
herstellen, en groeien en bloeien. Laten we daar op vertrouwen. 
 
Beste ouders, geniet ook van deze extra tijd met uw kinderen. 
En vooral, blijf gezond. Want u gezondheid van u en uw kinderen is het 
belangrijkste. 
 
Met vriendelijke groet, 
Andrea de Waardt 
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Nieuws uit de groepen 

 

Dieze 

Na de vakantie zijn we allemaal weer goed gestart in de Dieze groep. We hadden in de 

maand Januari twee kinderfeestjes want Tijs en Iris waren in December 9 jaar geworden. 

Tijs is met mama en verschillende kinderen gaan BMX-en, dat was een groot succes. Iris 

is met mama en verschillende kinderen naar Pret Inn geweest, een fijne binnenspeeltuin.  

 

Op een woensdagmiddag kwam Lucas op 

visite met zijn prachtige kraan mét duwbakken 

en lading. Iedereen heeft ermee gespeeld en 

dat was genieten. Helemaal niet erg dat het 

regenweer was! 

 

 

 

 

 

Ook hebben we een Dart- middag gehad. Alle kinderen mochten meedoen en gelukkig 

was het prima weer. We hadden twee dart borden aan de buitenwand van de schuur 

gehangen. Zo kon iedereen veilig darten en leren hoe dat nou eigenlijk moest. Gelukkig 

hield Aniek de telling bij want dat was nog een beetje moeilijk. 

 

Theems 

We hebben pas een informatieavond gehad over 

beeldschermgebruik, dit was een pittig verhaal waar iedereen 

geboeid naar luisterde. Er kwam een man, die mee had 

gedaan aan het programma verslaafd, vertellen over zijn 

gameverslaving en hoe hij daar uit is gekomen.  

Met de Theems groep zijn we naar Prison Break geweest, een 

erg leuk en spannend spel waarbij je in een uur zoveel mogelijk 

punten moet verzamelen door opdrachten in ‘cellen’ uit te 

voeren. Het ging er echt fanatiek aan toe! We hadden drie 

groepjes en de Boys hadden gewonnen!  

 

 

Op donderdag de 13e feb hebben we samen met de Tiber 

Valentijn koekjes gebakken! Je kon als je wilde voor iemand die je 

graag op Valentijnsdag wilde verassen leuk koekjes maken, dit 

was een succes!  

St. Nicolaas Nijmegen 



OUDERS zijn LOVK’s grootste PR-machine! 

 

Naast alle materiële zaken die de medezeggenschapsraad op dit moment inzet om de PR 

te stimuleren vinden de ouderleden zichzelf de grootste “PR- machine”.  

MR-lid Judith Leunis doet haar verhaal: 

Vanuit mijn kant als varende ouder, stond ik er nooit zo bij stil dat vroege aanmelding van 

mijn, toen nog erg jonge, kind bij de LOVK zo van belang zou zijn. Er is ten slotte maar 

één organisatie die zorg draagt voor het onderwijs aan varende peuters en kleuters aan 

boord en een peuter, dat was mijn kind nog lang niet. Althans, dat voelde toen zo. Nu zijn 

we inmiddels een aantal jaar verder en heb ik veel meer in de gaten dat het voor het 

behoud van goed onderwijs aan onze peuters en kleuters aan boord erg belangrijk is om 

vroeg van te voren een beeld te krijgen van de hoeveelheid leerlingen die er in de toekomst 

aan zullen komen. In een tijd waar het kinderaantal op de internaten steeds verder lijkt af 

te nemen en het gezinsleven aan boord niet meer zo vanzelfsprekend is, wil de LOVK 

goede kwaliteit van onderwijs blijven bieden aan de schippersouders. Als de LOVK weet 

hoeveel leerlingen er de komende jaren aankomen dan kan men beter plannen maken voor 

de toekomst van de organisatie en heeft men beter inzicht in de financiële situatie (de 

bekostiging van het rijk gaat nu eenmaal per ingeschreven leerling bij de LOVK).  

 

Daarom wil ik graag als ouder iedereen oproepen om mensen met jonge kinderen aan 

boord te stimuleren hun kind vroeg in te schrijven bij de LOVK. Want hoe fijn is het niet dat 

wij als schippersouders door de onderwijspakketten van de LOVK onze eigen kinderen de 

eerste jaren aan boord les kunnen geven waardoor ze pas met 6 jaar naar het internaat 

gaan? 

 

Op site van https://www.lovk.nl/home/  

kunt u een online inschrijfformulier 

vinden en nog veel meer informatie over 

wat het LOVK allemaal voor onze 

kinderen doet!    

 

 

LOVK 
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Terwijl we dit stukje schrijven is het erg stil op De Driemaster. De kinderen zijn aan boord, omdat de 

scholen dicht zijn. Wel vreemd zo’n leeg gebouw. Daar zijn we gelukkig zijn we op De Driemaster 

niet aan gewend. Normaal bruist het juist van levendigheid en gezelligheid. Zeker omdat de 

kinderen de laatste tijd, door het mindere weer, veel tijd binnen waren. En daar was gelukkig 

genoeg te beleven. 

 

Er werd wat lekkers geknutseld voor de hongerige vogels in Krimpen en er vonden heuse 

kussengevechten plaats. Ook  werd er gehaakt, geschaatst en bereidde de tieners een prachtig 

driegangendiner voor. Al met al genoeg ‘binnen’ activiteiten. 

 

Het spreekwoord zegt: “Na regen komt zonneschijn.” En 

daar gaan we ook van uit: De skelters staan klaar en het 

roeibootje lacht ons aanlokkelijk toe. Het voetbalveld kan 

niet wachten om betreden te worden en het ‘struinbos’ 

ligt weer vol stevige takken waar prima hutten van 

gebouwd kunnen worden. Laat het voorjaar en de zomer 

maar komen, op de Driemaster zijn we er klaar voor! 

 

Een warme en hartelijke groet vanaf Limena De Driemaster Krimpen aan den IJssel 

De Driemaster 
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Het Kompas 
Op dit moment zijn de scholen al een paar dagen gesloten en is het stil op het internaat. Iedereen 

kan de effecten van het Coronavirus merken, het is een spannende en onwerkelijke tijd. De 

medewerkers doen in kleine groepjes verschillende klussen, natuurlijk met alle maatregelen en 

adviezen van het RIVM en de GGD die we navolgen. Volgende week komen er nog een aantal 

examenkandidaten op internaat. Zij hebben van de minister te horen gekregen dat zij wel naar 

school mogen om hun programma naar de examens toe kunnen blijven volgen.  

 

Natuurlijk hebben we nog wel het een en ander te vertellen! 

We gaan even een tijdje terug! Tijdens de jaarlijkse kerstviering op het internaat, met alle kinderen, 

ouders en medewerkers, hebben we geld ingezameld voor de Plastic soup foundation.  

De viering had een maritiem thema en de ruimte was, door de kerstcommissie, volledig in deze 

sfeer versierd. De kerstcommissie bestaat altijd uit een aantal medewerkers en een ouders, die van 

catering tot activiteiten alles organiseren.  Er werden verschillende spelletjes gedaan, er was een 

loterij en er stond een kraampje met zelfgemaakte spulletjes. Er zijn 3 moeders een middag wezen 

knutselen met de kinderen van het Anker en een moeder was heel creatief geweest en had ook van 

alles gemaakt. Natuurlijk alles zonder plastic en zoveel mogelijk hergebruikt. Aan de inwendige 

mens was natuurlijk ook gedacht, in de achtertuin werd er verse zalm gerookt en verse kibbeling 

gebakken. Al met al een hele gezellige en sfeervolle viering met elkaar en we konden 400 euro 

overmaken naar het goede doel! 
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Afgelopen 6 maart werd het jaarlijkse schaatstoernooi in Dronten wederom georganiseerd. Helaas kon 

er deze winter niet worden geschaatst op het natuurijs, met een ijsbaan voor de deur hopen wij daar 

toch elk jaar op. Met beide groepen zijn we nog wel wezen oefenen op de kunstijsbanen van 

Leeuwarden en Heerenveen. Onze 2 jongste kinderen stonden voor het eerst op het ijs. Wat was het 

spannend en glad! Maar met hulp van al die lieve groepsgenoten lukte het zelfs even om zonder rekje 

een paar slagen te maken, toppers!  

Tijdens het toernooi zijn er heel wat rondjes geschaatst en hebben de kinderen met veel plezier 

meegedaan en een aantal mocht ook een prijs mee naar boord nemen. 

Na de voorjaarsvakantie was de ijsbaan voor het internaat weer ‘watervrij’ en wordt er al weer heel 

veel op gefietst en gespeeld.  

Ook zijn de wenweken weer begonnen voor de nieuwe kinderen, altijd een spannende tijd voor deze 

kinderen en ouders. Maar de kinderen op het Anker vinden het altijd harstikke leuk dat ze een nieuw 

groepsgenootje mogen verwelkomen en helpen dan ook graag met van alles. 

Voor de examenkandidaten breekt ook een spannende tijd aan. Nu met het coronavirus wat rondgaat 

maakt dat natuurlijk nog iets meer spannend en onzeker. Wij hebben alle vertrouwen in dat de 

scholen en de overheid dit goed gaan begeleiden en organiseren en wenst iedereen heel veel succes. 

In de vorige nieuwsbrief waren de foto’s van onze vernieuwde ‘speelstuurhut’ in de achtertuin niet te 

zien. Bij deze 2 foto’s om jullie nog een idee te geven hoe het is geworden. 

Mochten jullie meer willen weten over Het Kompas kijk dan op onze website 

www.schippersinternaathetkompas.nl of op onze Facebook pagina Schippersinternaat Het Kompas 

Lemmer.  

Wij wensen iedereen heel veel sterkte, liefde en gezondheid in deze lastige tijd. 

Team Het Kompas Lemmer 
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Beste lezers, 

Het is de eerste week na de voorjaarsvakantie. Graag willen we met u terugblikken op de achterlig-
gende maanden. In de periode vanaf de herfstvakantie tot nu is er namelijk weer veel gebeurd op 
De Merwede! 

 

In de maand november zijn de VO-ers naar de beurs Europort in Ahoy geweest. Deze vakbeurs is 
eigenlijk niet bestemd voor jongeren, maar het is leuk dat we er toch welkom zijn als mogelijk toe-
komstige schippers! De jongeren vinden het namelijk erg leuk om er naartoe te gaan.  

 

Voor de rest hebben we in november qua algemene activiteiten een handige pennenbak geknutseld 
in ‘de Werf’ en heeft de kok ons een heerlijk najaarsontbijt voorgeschoteld.  

In de decembermaand kregen we reptielen op bezoek: een slang, leguaan en vogelspin. Gelukkig 
kwam hun baasje mee en deze mevrouw vertelde interessante informatie over de dieren. We moch-
ten de slang aaien/ voelen en eventueel in onze nek leggen… bibbers! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In de maand december herdenken we ook de geboorte van de Heere Jezus. We hebben met elkaar 
kerstliederen gezongen rondom het kampvuur en ook van een heerlijk kerstdiner mogen genieten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De donderdag voor de kerstvakantie kwamen deze stoere jon-
gens een kijkje nemen op het internaat. Ze hopen na de zomer-
vakantie bij ons op het internaat te komen wonen. Welkom boys! 

 

De Merwede 
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Januari en februari waren maanden waarin we sportieve activiteiten hebben gedaan, zoals schaat-
sen, voetballen en zwemmen. Maar ook kregen we bezoek van de politie (oeps.. J), speelden we 
gezellig Bingo, bakten we taarten voor Valentijn, gingen we vissen in de Dokvijver, enzovoorts..  

Helaas moeten we afscheid gaan nemen van onze directeur, Fijke Mulder. Hij heeft een andere 
baan gekregen. In de week voor de meivakantie zullen we afscheid van hem nemen. 

 

We wensen hem nu alvast alle goeds toe in zijn nieuwe functie als directeur van Helpende Handen 
in  Woerden.  
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Van laaggeletterd naar taalcoach 

 

Taalheld José: ‘Schaam jezelf niet’  

 

Leren lezen en schrijven, Taalambassadeur worden, 
verkozen worden tot Taalheld van Nederland én binnenkort 
zelf aan de slag als taalcoach. José Brunselaar (56) had 
drie jaar geleden nooit kunnen denken dat haar leven zo 
zou lopen.  

José heeft altijd hard gewerkt op de kermis. Toen dat drie 
jaar geleden lichamelijk te zwaar werd en ze scheidde van 
haar man, stond ze aan het begin van een ander leven. 
Bij het aanvragen van een uitkering, merken ze bij de 
gemeente op dat ze maar acht jaar school heeft gehad. 
‘Toen zei ik: “ik dacht het niet”,’ vertelt José. ‘Ik denk dat het alles bij elkaar nog geen drie jaar is 
geweest.’  

 

Schiettent 

José komt uit een echt kermisgezin. Ze hebben een draaimolen en een schiettent en later komt 
daar nog een oliebollenkraam bij. ‘Je was meestal ergens van woensdag tot woensdag. Als er 
minimaal drie kinderen waren kwam de Rijdende School, of je ging naar de burgerschool. Dat was 
dan alleen op donderdag en vrijdag, want op maandag en dinsdag hadden de kinderen in het dorp 
kermisvrij. Zo’n juf zat al met een grote klas, dus dan zei ze: ga maar je eigen boekje lezen. Of ik 
moest voor de klas gaan staan en vertellen hoe wij leven. Dat was lang niet altijd leuk, ik ben veel 
gepest in die jaren. En als mijn ouders personeelstekort hadden, dan ging ik helemaal niet naar 
school. Op mijn zevende hielp ik al mee met kaartjes ophalen.’ Na de basisschoolperiode, hield het 
onderwijs helemaal op. Er was niemand die zei dat ze naar school moest, het toezicht was er in die 
tijd simpelweg niet.  

 

Warme gevoelens 

Josés opa kwam op zondag af en toe langs met de Kinderbescherming. ‘Dan werden we uit de tent 
gehaald, omdat kinderarbeid natuurlijk niet mocht en dan hadden we een vrije dag. Mijn opa nam 
ons in bescherming en mijn ouders vonden dat natuurlijk niet leuk, want dan hadden ze die dag 
geen personeel.’ José kijkt ondanks alles met warme gevoelens terug op haar kermistijd: ‘Je wist 
niet beter. Het was een hele leuke tijd. Het is hard werken. De kermis was vroeger soms tot twee of 
drie uur ’s nachts open. Maar je brengt echt iets naar de mensen, dat vond ik mooi. Aan sommige 
dorpen heb ik zulke goede herinneringen. Mensen keken er het hele jaar naar uit dat de kermis 
kwam.’  

 

Mitella 

Op haar 23e trouwt ze. Haar man heeft ook een draaimolen en schiettent dus het kermisleven gaat 
gewoon door. Dat José nooit heeft leren lezen en schrijven, weet ze te verbergen. ‘Mijn man deed 
alles. En als ik wel een keer een formulier moest invullen, dan deed ik een mitella om en zei ik dat 
ik niet kon schrijven. Of ik zei dat ik mijn bril was vergeten.’ Er is in de afgelopen jaren in Nederland 
veel veranderd in het onderwijs, en dus ook bij de Rijdende School. Josés dochter, die nu 27 is, 
kreeg wel goed onderwijs. ‘Bij de Rijdende School waren er toen laptops en kreeg je les via 
internet.’   

 

 

SRS laaggeletterd 
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Open armen 

Bij het aanvragen van haar uitkering, stelt de gemeente voor dat ze op taalcursus gaat. En die kans 
grijpt ze met beide handen aan. ‘Ik werd er met open armen ontvangen en voelde me gelijk thuis.’ 
José wil niet thuis blijven zitten en doet naast de taalcursus ook veel vrijwilligerswerk. Ook doet ze 
extra schoolwerk. Dat ze haar vroegen als Taalambassadeur voor Stichting ABC, snapt ze wel. ‘Ik 
zei eerst: nee dat is niets voor mij. Maar nu snap ik het wel. Ik kan goed praten en ik trek de kar 
wel. Dat komt echt door mijn kermisverleden. Als je je mond niet opentrekt, komt er niemand naar 
je tent.’ Als Taalambassadeur spreekt José regelmatig op congressen om bedrijven voor te lichten 
over laaggeletterdheid. Ook zit ze in testpanels waar ze bedrijven en overheden helpt om moeilijke 
woorden uit brieven te halen. Ze werd verkozen tot Taalheld Gelderland en werd in 2018 Taalheld 
van Nederland. 

 

Alleen met de trein 

Bij instanties en op congressen waar bedrijven en instellingen als het UWV en grote banken 
aanwezig zijn, laat José haar kaartjes achter. Als ze daar iemand tegenkomen die de drempel te 
hoog vindt om taallessen te nemen, mogen ze eerst José bellen. ‘Bij de cursus hier zijn we van vier 
naar twintig mensen gegaan. Ze mogen gewoon een keer met mij mee, dan neem ik ze even apart 
en vraag ik wat ze wel en niet kunnen en iedereen blijft plakken.’ José heeft de afgelopen drie jaar 
veel geleerd. ‘Ik kan nu alleen met de trein. De eerste keer zweette ik peentjes en dacht ik: dit doe 
ik nooit meer. Nu gaat het goed. Ook heb ik geleerd hoe een smartphone werkt en kan ik nu appen 
en Facebooken.’   

 

Aan de slag 

José wil nog een tip meegeven aan laaggeletterden: ‘Schaam jezelf niet! Wij denken dat er een 
drempel is, maar die drempel is er niet, want het wordt op je eigen niveau opgepakt. “Terug naar 
school” klinkt misschien zwaar, maar dat is het niet. Het is geen school. Je zit gewoon samen in 
een lokaal en gaat lekker aan de slag met zijn allen.’ Ze ziet de toekomst positief tegemoet en 
hoopt een diploma en betaald werk te vinden. ‘Volgend jaar ga ik zelfs aan de slag als taalcoach 
om anderstaligen te helpen met hun uitspraak.’ Ze is trots op wat ze allemaal heeft bereikt: ‘Ik doe 
gewoon wat ik doe, maar als ik kijk wat ik heb neergezet in drie jaar tijd is dat toch echt wel een 
prestatie.’  

 

Stichting Rijdende School 

Stichting Rijdende School is een onderwijsorganisatie voor primair onderwijs bestemd voor kinderen 
van kermisexploitanten en van het circus. Wanneer de gezinnen op reis zijn verzorgen we met 30 
leraren onderwijs voor zo'n 220 kinderen. Met onze rijdende scholen gaan we naar de leerlingen 
toe. Die scholen hebben we in alle formaten: grote uitschuifbare scholen, minischolen en 
lesbussen. Onze rijdende scholen zijn van alle gemakken en materialen voorzien. Kleutermaterialen, 
materialen voor rekenen, taal, en zaakvakken, werkplekken, laptops, een groot scherm voor 
instructie, boeken, knutsel- en gymmaterialen: alles is aanwezig. Ook afstandsonderwijs (leren via 
de computer) behoort tot onze onderwijsvormen. Elke woensdag wordt de nieuwe planning definitief 
gemaakt: collega's horen dan waar ze de volgende week onderwijs geven. Een enorme logistieke 
puzzel! 

 

Stichting Lezen & Schrijven 

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dat heeft 
grote impact op hun persoonlijke leven. Als je niet goed kunt lezen en schrijven, vind je minder snel 
een baan, kun je minder gezond leven en heb je minder grip op je geldzaken. Taal maakt je dus 
sterker. Daarom zorgt Stichting Lezen & Schrijven er samen met haar partners voor dat zoveel 
mogelijk mensen in Nederland kunnen lezen, schrijven, rekenen en digitaal vaardig zijn. Door 
honderden organisaties te ondersteunen met scholing, onderzoek, (les)materiaal, advies en 
campagnes. Én door laaggeletterdheid onderwerp van gesprek te maken bij publiek en politiek.   
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Voorjaar 2020. De periode die de boeken in zal gaan als de Corona-periode. Ook op het internaat 

merken we dit. Alle kinderen zijn aan boord, personeel werkt vanuit huis en het gebouw is leeg. En 

dat hoort niet! Ook voor de ouders is het een enorme omschakeling. Thuisonderwijs vraagt immers 

heel wat van de vaders en moeders. Vanaf deze plek ook voor hen: succes!   

 

 

Voor dat dit allemaal speelde ging het op Eben-Haëzer z’n gangetje. 

Vanwege de vele regen werden en verschillende dingen georganiseerd voor 

de kinderen! 

In december was er voor de kinderen een knutselmiddag. Ook nu weer 

mooie resultaten die hun weg naar boord ongetwijfeld hebben gevonden.  

 

 

 

 

De Kerstvieringen werden 

dit jaar buiten gehouden. 

Mooi om in de open lucht 

of in een tent met de 

kinderen en jongeren na te 

denken over de komst van 

het Licht der wereld.  

          

 

 

In januari hadden we een 

kennismakingsmorgen met de nieuwe 

kinderen en hun ouders die D.V. volgend 

jaar op ons internaat hopen te starten.   

 

 

 

 

 

In februari waren in Dordt weer 2 

voetbaltoernooien voor de Limena internaten. 1 

voor het Basisonderwijs en 1 voor het 

Voortgezet Onderwijs! Bij het VO ging Krimpen 

er met de 1e prijs vandoor, bij het BO was er 

titelprolongatie voor het Dordtse team!  

 

 

We leven in bijzondere maanden. We weten niet hoe alles zich zal gaan ontwikkelen. Wij wensen 

jullie als gezinnen in deze bijzondere tijd allen gezondheid en bovenal de zegen van de Heere God 

toe! 

Eben- Hëazer 
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Het is een rare tijd. In plaats van spelende kinderen op het plein, in de zon, is het internaat in 

Zwolle helemaal leeg. I.v.m. de Corona-uitbraak zijn de scholen gesloten en zijn alle kinderen door 

hun ouders meegenomen aan boord. We missen de kinderen, we hopen en bidden dat we straks  

Iedereen weer in goede gezondheid kunnen ontmoeten.  

 

Zaalvoetbal toernooi voor schippersinternaten 

Het was 16 november 2019 de laatste keer dat onze voetballers het tegen de andere voetballende 

schipperskinderen konden opnemen. Iedereen heeft een sportieve dag gehad, de één kwam met 

een beker terug, de ander met goede herinneringen. We bedanken de organisatie voor al hun werk 

en inzet de afgelopen jaren. 

 

Sinterklaas 

Het lijkt al weer zo lang geleden maar de december maand was weer een gezellige maand. 

Sinterklaas heeft het internaat bezocht. We merken toch dat Sinterklaas  een dagje ouder wordt 

want hij was in slaap gevallen op de slaapkamer van de groepsleiding. Gelukkig vonden de kinderen 

hem en hebben ze hem liefdevol gewekt. 

 

Kerstviering internaat 

Dit jaar hadden wij een bijzondere kerstviering.  Dit keer niet in de kerk maar in de buitenlucht. De 

ouders en kinderen liepen langs verlichte paden naar verschillende tafereeltjes waar een gedeelte 

van het kerstverhaal werd verteld. Zo waren er soldaten bij het hek, kwam men langs zingende 

engelen met een boodschap, stonden er dieren onderweg, de wijzen waren aanwezig en in de stal 

waren Jozef en Maria met hun ezel. Deze viering hebben wij afgesloten met het zingen van 

kerstliederen rond een vuurkorf en daarna hebben wij gezamenlijk van een maaltijd genoten. 

Eerste wenweek 

Alvast vooruit kijkend voor na de zomer hebben wij twee logeetjes gehad 

tijdens de eerste wenweek. Ze hebben de hele week meegedraaid op groep 

Flits. Ze konden mee in het dagelijkse ritme van naar school en ’s middags 

lekker spelen met alle andere kinderen op het internaat. 

 

 

Prinses Margriet 
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Biddag 

Woensdag 11 maart stonden wij stil bij Biddag. Het is goed om de kinderen bewust te maken dat 

we bidden om het welslagen van de oogst en het werk wat daarvoor gedaan moet worden De 

kinderen hebben ’s middags een activiteit met elkaar gehouden. Met het zaaien van zaadjes en 

mooie knutselwerkjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een greep uit onze andere activiteiten; 

 Voetbaltraining. Onze jongste voetballers krijgen training van twee jongeren van het internaat. 

 Met Valentijnsdag hebben de kinderen koekjes gebakken om mee te nemen voor hun ouders. 

 We hebben weer een geslaagd schaatsfestijn gehad in Dronten. 

 De kinderen hebben met veel plezier meegedaan aan een lego wedstrijd. De mooiste creaties 

werden er gebouwd. 

 De jongeren van de Klipper (begeleid wonen) hebben samen met kok Peter hun eigen 

maaltijd gekookt. Dit gaat met regelmaat gebeuren zodat iedereen leert koken voordat ze 

zelfstandig gaan wonen. 

 Onze “ Ruil boekenkast”  wordt goed gebruikt door zowel de kinderen als de ouders. 

 

 

Wilt u langskomen op het Internaat Prinses Margriet in Zwolle U bent altijd van harte welkom. Op de 

hoogte blijven van onze activiteiten? Check onze website; www.stgmeander.nl/nl/prinses-margriet/

home en volg ons op facebook. 



Mail info  LOVT  Pagina 14  

 

 

Helaas moet het LOVT binnenkort afscheid nemen van onze notulist 

Miep van Elzelingen zij gaat genieten van een welverdiend pensioen. 

Daarom zijn wij opzoek naar een nieuwe notulist. Het liefst willen wij een 

ouder die hier enig ervaring mee heeft. 

Wij vergaderen vier keer per jaar op vrijdag, in Dordrecht op het 

internaat de Eben–Hëazer. 

Heeft u nog vragen laat het ons gerust weten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via deze weg willen wij jullie ook nog even laten weten dat de beurs in 

Gorinchem is uit gesteld. 

 

LOVT 
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Vrijdag ochtend, 

 

De kinderen zitten hun huiswerk te maken aan boord. 

Vanwege het virus moet iedereen binnen blijven en zitten de kinderen niet op het 

Schippers-internaat. Lekker fijn bij papa en mama aan boord. Maar ook wennen! 

 

Stiekem beginnen ze school en internaat ook steeds een beetje meer te missen. 

Met vriendjes en vriendinnetjes afspreken, op de eigen groep eten en slapen, je 

eigen kamer.. Waar je zo vertrouwd mee bent geraakt. De leiding die altijd klaar 

staat voor je, waar je een praatje mee maakt of waar je een spelletje mee doet. 

 

Het leek jaren zo gewoon.. Maar gewone dingen zijn niet meer gewoon. 

Je ziet langzaam het besef komen bij de kinderen.. 

School en het Julia internaat. Is leuker dan wij ons besefte! 

Laten we samen proberen  te zorgen dat ‘’gewoon’’ maar snel weer gewoon wordt.  

Doen jullie mee? 

 

Julia Internaat 
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