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Beste lezers, 

De vorige mailinfo is alweer van maart. Het lijkt zo kort geleden, maar wat is er 

veel gepasseerd in de tussentijd. De scholen gingen op slot, internaten zo 

goed als gesloten. Het lading aanbod nam af, maar er valt toch nog wel wat 

te verdienen. Dit in tegenstelling tot de kermis en het circus. 

 

Emmers vol geduld waren er soms nodig, maar stiekem hebben we ook 

genoten. Papa helpen buiten, bobcat rijden, ruim spuiten. Wat een besluiten 

heeft de regering samen met het RIVM moeten nemen in al die tijd. Vanuit een 

intelligente lockdown, bijna alles weer voorzichtig open te stellen. Met grote 

belangstelling volgden we de persconferenties, wat er weer wel en niet mocht. 

Hoe komen we de grens over met onze kinderen, wanneer mogen we weer 

naar school en internaat, sporten of muziek maken. Moeilijk voor iedereen, 

zeker als er medisch gezien een keuze gemaakt moest worden. 

 

Dan op 11 mei mag het LO weer opgestart worden. Halve of hele dagen, alles 

proberen op elkaar af te stemmen. Ook het LOVT heeft daar geprobeerd in te 

sturen, via BSOS, school en internaat. Gelukkig was het na 3 weken weer 

volledig en mocht het VO ook weer gedeeltelijk naar school. Bij menig kon 

zelfs die zelfde week de vlag al uit. Proficiat! 

 

Het schooljaar is bijna weer voorbij. Wat een bewogen jaar door het 

coronavirus. Hopelijk heeft het niet teveel achterstand veroorzaakt, zodat 

iedereen door kan naar de volgende klas. Voor groep 8 komt een hele nieuwe 

fase met de stap naar het VO. We hopen voor jullie dat de school, ondanks 

alle regels, toch een mooi eindfeest organiseert. 

 

Op de tekening die onze zoon heeft gemaakt heeft hij weer zin om aan boord 

te zijn en lekker bootje te varen. Weer heerlijk genieten van elkaar, elders of 

aan boord. Mooie plaatsen varen, beetje door rommelen, zoals schippers dat 

zo mooi kunnen zeggen, maar vergeet niet bij onze kermis en circus ouders 

rommelt er niets…die staan stil! 

 

Wij wensen iedereen een gezonde zomer toe! 

 

Corne Kuup 
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Het schooljaar is alweer bijna voorbij. De afgelopen weken waren voor 
iedereen een gekke tijd. Geen school, geen internaat, geen examens 
en geen activiteiten. We hebben de kinderen in deze periode natuurlijk 
ontzettend gemist en zijn blij dat we hen de afgelopen weken weer 
hebben mogen verwelkomen op ons internaat. We hopen dat alles 
snel weer een beetje terug naar normaal gaat en dat iedereen gezond 
blijft.  

 

De Stuurhut 

We blikken even terug naar toen 
alles nog ‘gewoon’ was. Er zijn dit 
schooljaar namelijk 3 nieuwe kinderen gestart. Wat een 
spannende tijd is dat! Wennen op school én op het internaat. 
Dan is het natuurlijk extra spannend als het internaat ineens dicht 
moet vanwege corona. Gelukkig hebben de kinderen hun plekje 
op de groep inmiddels weer gevonden. Na weken niet geweest 
te zijn is het toch fijn om vriendjes weer te zien, samen naar 
school te mogen en lekker te kunnen spelen met elkaar. Het 

bakken en koken van lekkere dingen en spelletjes op onze speelstraat blijven natuurlijk ook leuke 
activiteiten. Zelfs als het regent kunnen we hier volop steppen, skeeleren, verstoppertje spelen en 
spelletjes doen. En als het mooi weer is doen we dit heerlijk op en om ons buitenplein. 

 

De Sloep 

Met onze groep zijn we begin dit jaar een avond gaan skiën in 
Zoetermeer. Wat was dat leuk! Na een avond met begeleiding gingen 
zelfs onze minder ervaren skiërs als een speer de berg af. Onze 
avonden met spelletjes, een film kijken en gezellig kletsen blijven 
favoriet. Ook kijken we elk jaar uit naar ons jaarlijkse kamp. Helaas 
kon het kamp dit jaar niet doorgaan, maar we hopen dit volgend jaar 
natuurlijk wel weer te doen. 

 

Geslaagd! 

We zijn trots op al onze jongeren die geslaagd zijn voor hun 
schooldiploma. En dat waren er dit jaar best veel! Docenten van 
het Comenius College kwamen persoonlijk de uitslag brengen en 
bij 2 jongeren kwam zelfs RTV Rijnmond mee. Dit stukje is terug 
te kijken via deze link: www.rijnmond.nl/nieuws/196041/Geen-
examenfeest-voor-geslaagde-Lisa-16-Maar-leerlingen-krijgen-
toch-hun-feestje  

 

 

Buffet 

We eindigen dit schooljaar met een heerlijk buffet van onze kok Rick. Dit is speciaal voor de 
internaatverlaters om zo toch een klein, beperkt afscheidsfeestje te houden. Na de zomervakantie 
hopen we, indien de maatregelen het toelaten, het schooljaar gezellig en gezond te starten met een 
barbecue voor alle kinderen, ouders en medewerkers. 

 

Nieuwsgierig naar ons internaat? Neem dan gerust contact met ons op! 

De Meerpaal  

Pastel 94 2907 ZD Capelle aan den IJssel 

010 – 451 73 94 | 06 – 41 437 274 

De Meerpaal 

https://www.rijnmond.nl/nieuws/196041/Geen-examenfeest-voor-geslaagde-Lisa-16-Maar-leerlingen-krijgen-toch-hun-feestje
https://www.rijnmond.nl/nieuws/196041/Geen-examenfeest-voor-geslaagde-Lisa-16-Maar-leerlingen-krijgen-toch-hun-feestje
https://www.rijnmond.nl/nieuws/196041/Geen-examenfeest-voor-geslaagde-Lisa-16-Maar-leerlingen-krijgen-toch-hun-feestje


De afgelopen periode hebben we met elkaar een gekke, onzekere 
tijd doorgemaakt. Het internaat was meerdere weken gesloten en 
we hebben de kinderen ontzettend gemist. We zijn dan ook blij 
dat we, ook al is het met diverse maatregelen, de kinderen 
inmiddels weer op het internaat hebben mogen verwelkomen. 
Tegelijk is het aftellen voor de zomervakantie al begonnen. 
Ondanks de maatregelen gaan we er deze laatste weken met 
elkaar nog iets leuks van maken! 
 
Wisseling directie 
Sinds 1 maart is Pamela Boot de nieuwe directeur van internaat 
De Singel. Pamela heeft de directietaken van Karin van Berkel 
overgenomen.  

 
Klussen op het internaat 
Dat het internaat enkele weken gesloten was, betekent niet dat het 
team van De Singel heeft stilgezeten. Zij zijn namelijk, op 
anderhalve meter afstand van elkaar, druk aan de slag gegaan 
met diverse klussen. Zo hebben de groepen een heuse 
voorjaarsschoonmaak gekregen, zijn de fietsenhokken opnieuw 
geschilderd en is het vaarwater schoongemaakt en opgefrist. Ook 
zijn een aantal medewerkers het archief van De Singel ingedoken 
en hebben zij deze opgeruimd. Teamwork! 
 
 
 

Geslaagd! 
Op De Singel hadden we twee eindexamenkandidaten en zij zijn allebei geslaagd! Normaal zouden 
we een feestje op het internaat hebben gevierd, maar dat was nu natuurlijk niet mogelijk. Daarom 
hebben de collega’s van Begeleid Wonen een klein feestje naar de jongeren thuis gebracht. 

 
Slotfeest 
Nu de maatregelen iets versoepeld zijn, kan er ook gedacht worden aan een jaarafsluiting en de 
bezinningsdienst. Onze collega’s zijn momenteel druk bezig met het uitwerken van enkele ideeën 
om dit op een leuke en veilige manier te organiseren.  
 
 
 
Nieuwsgierig naar ons internaat? Neem dan gerust contact met ons op 
De Singel 
Burgemeester de Raadtsingel 93A 3311 JG Dordrecht 078 – 648 55 55 

De Singel 

Mail info  LOVT  Pagina 3  



Mail info  LOVT  Pagina 4  

De Driemaster 
Met elkaar hebben we een hele bijzondere tijd achter de rug. Iedereen die het moeilijk heeft door 
welke omstandigheden ook, wensen we kracht en sterkte toe!  

 

We zijn blij en dankbaar dat we allen na zoveel weken 
toch weer voorzichtig mochten beginnen op het 
internaat en school. We startten met het BO op 11 mei 
en vanaf 2 juni is het VO ook weer gestart. Het was een 
tijd waarin we met het gezin bij elkaar aan boord waren 
en dan zonder vakantie. Dus er moest hard gewerkt 
worden! Dit vergde wel wat improvisatie in de planning 
en eerlijke verdeling van de computertijd, maar over het 
algemeen horen we positieve berichten van iedereen, 
dat het best lukte. 

  

Vanuit het internaat kregen we leuke mails, filmpjes en dergelijke 
gestuurd, zodat we wisten: ze vergeten ons niet! Toch hebben de 
kinderen, de leiding en hun vriendjes en vriendinnetjes wel gemist! 
We zijn weer welkom op ons mooie internaat waar alles netjes, 
schoon en in orde is! Voor het BO was er een leuke Bingo 
georganiseerd en ook is er genoeg buiten te spelen met allerlei 
waterspelletjes, wat heerlijk is in de warme zon! 

 

 

 

We hebben binnenkort een heus jubileum van onze 
adjunct-directrice! Mw. Hoogendijk hoopt 40 jaar bij ‘De 
Driemaster’ werkzaam te zijn. Dit gaan we op een leuke 
manier vieren en hopen we in de volgende LOVT info wel 
foto’s van te vermelden. 

Helaas gaat onze hoofdgroepsleider Martijn weer terug 
naar zijn oude locatie ‘De Merwede’. We bedanken hem 
voor zijn inzet en wensen hem een mooie en goede tijd 
toe in Werkendam. 

 

Er zijn veel jongelui die ons internaat gaan verlaten, we 
wensen hen alle goeds voor de toekomst toe! Maar 
gelukkig verwelkomen we ook een aantal nieuwe gezinnen, 
VAN HARTE WELKOM! En we hopen dat jullie een fijne tijd 
mogen hebben op ‘De Driemaster’. 

 

 

 

 

 

Tot slot wensen we allen die dit leest nog een paar goede 
weken tot de zomervakantie en voor daarna een fijne 
vakantie! 

Een hartelijke groet vanaf ‘De Driemaster’  
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Burgemeester van Dordrecht bezoekt de LOVK 

Op donderdag 11 juni ontvingen wij op Het Zwanejong de burgemeester van Dordrecht Dhr. Kolff. 

Na een rondleiding door het Landelijk Bureau, de logistiek en het pandje bezocht hij het schoolplein 

waar onze vrolijke kleuters en peuters heerlijk aan het spelen waren. Helaas kon de burgervader niet 

even een bezoek brengen aan de klas gezien ons protocol met betrekking tot de huidige Corona 

maatregelen. 

Hierna kreeg Dhr. Kolff een uitgebreide presentatie over de LOVK op het kantoor van Het Landelijk 

Bureau. Dhr. Kolff toonde zich als burgemeester van de havenstad Dordrecht uitermate 

geïnteresseerd in de werkwijze van de LOVK.  

Op de vraag hoe de LOVK alle leerlingen op de voet volgt en het onderwijs op maat vorm geeft 

presenteerden wij trots ons nieuwe leerlingvolgsysteem RADAR. We toonden hoe wij de vragenlijsten 

volledig AVG-proof voor ouders klaar kunnen zetten en hoe alle informatie van een leerling met één 

druk op de knop zichtbaar wordt.  

Vanzelfsprekend werd dit bezoek van de burgemeester vastgelegd met de leerlingen op het plein.  

En wat een burgemeester is wist één van de kleuters duidelijk te vertellen:  

“Dat is een meester die heel graag burgers eet!!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOVK zoekt nieuw ouder bestuurslid op voordracht van de Medezeggenschapsraad. 

Per 1 augustus 2020 is de LOVK op zoek naar een ouderlid. Wie heeft er kinderen bij de LOVK 

ingeschreven gehad en wil zich inzetten voor deze zinvolle functie bij onze organisatie die 

voortdurend in ontwikkeling is? Bijeenkomsten vinden vijf keer per jaar plaats op maandagavond op 

basis van een ruime vrijwilligersvergoeding. Leden van de medezeggenschapsraad van de LOVK 

kunnen helaas niet reageren op deze vacature. Heb je interesse? Stuur een mailtje naar: 

landelijk.bureau@lovk.nl 

 

LOVK 
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Vanwege de maatregelen die genomen worden vanwege het Covid-19 virus was de sluiting van de 

scholen en daarmee ook de sluiting van het internaat iets waar we niet helemaal op voorbereid wa-

ren. 

Zeker niet omdat het langer duurden dan we gehoopt hadden. Het is nog steeds de vraag hoe lang 

de maatregelen blijven gelden en als we de geluiden die we horen moeten geloven zullen we ook het 

komende schooljaar de maatregelen nog wel aan moeten houden en, indien nodig blijven bijstellen. 

Het Julia-internaat is blij dat ze in goed overleg met de GGD arts infectieziekten heeft kunnen kiezen 

om de onderlinge afstand op de leefgroep tussen kinderen onderling en tussen kinderen en leiding 

niet te hoeven handhaven. Wij vinden het belangrijk om echt contact met de kinderen te hebben, 

een knuffel of even een arm om ze heen als ze dat nodig hebben. En zeker nu! de kinderen zijn 13 

weken thuis geweest, zal t weer erg wennen zijn voor ze, om de heel week weer op internaat te zijn. 

Het is heerlijk om alle kinderen en ouders weer te zien en vooral de vrolijke geluiden weer te horen. 

De medewerkers geven aan dat ze er echt weer zin in hebben. Ze hebben de kinderen echt gemist! 

O, ja en ook nog ’’wat zijn de kinderen gegroeid!’’ 

 

De grootste veranderingen t.o.v. de weken voor de sluiting zijn; 

-afspraken maken met ouders over breng- en haaltijden, 

-extra hygiëne maatregelen bij de ingang, 

-kinderen ouder dan 12 jaar moeten buiten hun leefgroep onderling ook 1,5 meter afstand houden, 

-zieke kinderen mogen niet komen of moeten opgehaald worden, 

-ouders en personeel moeten onderling ook 1,5 meter afstand houden. 

 

Ook voor de ouders is dit een bijzondere tijd 

geweest. (En voor sommige nog steeds). De 

meeste kinderen vonden het niet erg om bij 

papa en mama  aan boord te zijn. Het was 

best even aanpoten voor de meeste papa’s 

en mama’s om alles rond te krijgen.. Varen, 

onderhoud van het schip, boekhouding, 

huishouden en hier kwam nu ook lesgeven 

bij. Het niet hoeven auto rijden op vrijdag en 

zondag of maandag was echt een verade-

ming. Het was ook erg leuk om eens mee te 

kunnen kijken met de lesstof van de kin-

deren. Mama, Wil je helpen met spelling? Mama, Wil je mij deze som uitleggen? Maar ook de vraag; 

Papa, ik heb geen wifi, is meerdere malen voorbij gekomen. ‘’Als gezin weer helemaal compleet zijn 

13 weken lang was een cadeautje. ’’Nu mogen ze weer naar het Julia internaat komen. We doen 

ons best om juist weer een zo gewoon mogelijke omgeving voor de kinderen te kunnen realiseren. 

Een plek waar de kinderen zich welkom en veilig voelen en kunnen spelen met andere kinderen, ook 

al betekent dit op dit moment dat toch éen beetje’ anders is. 

Julia internaat 
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Wat is het heerlijk om weer kinderstemmen om ons heen te horen, dat de springkussen weer wordt 
gebruikt, dat er op het plein wordt gespeeld, dat we weer naar school kunnen en dat er dan ‘s mid-
dags een kopje thee klaar staat. We; kinderen, ouders, collega’s hebben elkaar gemist! Natuurlijk is 
de nieuwe situatie met de RIVM-maatregelen even wennen maar het gaat al heel goed! 
 
Een warm welkom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buitenspeeldag 2020 
Woensdag 10 juni was het landelijke buitenspeeldag. Het plein stond klaar met allerlei spelletjes. De 
kinderen hebben meegedaan aan een zeskamp. Als afsluiting hebben we lekker met elkaar buiten 
gegeten. 
 
Tweede wenweek 
Gelukkig kunnen Sam en Levi nog een weekje bij ons wen-
nen. Een weekje meedraaien op school en op leefgroep 
“Flits” zodat ze na de zomervakantie weten hoe de dingen 
gaan.  
 
Geslaagd 
Een rare periode om examen te doen maar Jessaja en Naomi 
zijn geslaagd! Knap hoor! 
 
Vertrek 
Net als elk jaar vertrekken er jongeren en daardoor soms hele 
gezinnen van het internaat. Normaal gesproken nemen we 
afscheid tijdens het eindfeest, nu doe we het op een andere, 
ludieke manier! Britt, Jessja, Ilse, Justin, Naomi, Jamie, Jannick en Bjorn, een nieuwe fase breekt 
aan, veel geluk toegewenst. Ouders bedankt voor het vertrouwen dat u in ons had; we wensen jullie 
en u alle goeds en Gods zegen toe!  
 
Facebook 
De afgelopen tijd hebben we op andere en creatieve manieren contact” moeten” onderhouden met 
de jongeren. Eén van die manieren was via Facebook; een puzzel, een lied, een recept van de kok; 
u kan het allemaal nog terugkijken. 
De afgelopen tijd hebben we op andere en creatieve manieren contact” moeten” onderhouden met 
de jongeren. Eén van die manieren was via Facebook; een puzzel, een lied, een recept van de kok; 
u kan het allemaal nog terugkijken. 
 
Zomervakantie 
Vrijdag 3 juli begint voor ons de zomervakantie. We wensen iedereen een welverdiende vakantie en 
we hopen elkaar in augustus in alle goede gezondheid weer te ontmoeten. 

Prinses Margriet 
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Het kompas 

11 mei was er weer een beetje meer gezelligheid op het internaat, de basisschool-

kinderen mochten weer naar school. Fijn om elkaar weer te zien en met elkaar te 

kunnen spelen. Zoals op onderstaande foto ook heerlijk om weer uit te waaien na 

het eten op het strand tegenover het internaat. 

 

Sinds begin juni zijn er ook weer een aantal jongeren die weer een beetje naar 

school mogen. Ook voor hen geldt dat het heel fijn en gezellig is om elkaar weer 

‘live’ te zien! 

Op dit moment zijn we alweer druk bezig om dit schooljaar af te sluiten. Nog 3 

weekjes en dan begint de zomervakantie hier alweer. Voor iedereen voelt dat nu 

net even anders. Bijvoorbeeld onze jaarafsluiting, die we altijd samen met alle 

medewerkers, ouders en kinderen vieren door een activiteit te doen en samen eten 

gaat niet door zoals andere jaren. We gaan 26 juni wel een spel met elkaar doen, 

maar dan online! 

 

Ook willen we toch met de jongeren die afscheid nemen hun tijd goed af sluiten 

op het internaat. Deze week staat er een BBQ en een activiteit op de planning met 

het Stuurrad. Later gaan we met het Anker ook nog een leuke activiteit doen. 

 

Met trots kunnen we vertellen dat onze 3 jongeren die in de examenklassen zitten 

geslaagd zijn. Voor hen een einde aan het hoofdstuk op het internaat en een 

nieuw hoofdstuk dat gaat beginnen met een nieuwe studie en woonplaats. 

 

Wij willen iedereen alvast een fijne zomervakantie wensen en tot in het nieuwe 

schooljaar! 

 

Groetjes uit Lemmer 
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Het schooljaar 2019-2020 is alweer bijna afgelopen! Nog een aantal weken en dan hopen we weer 

zomervakantie te hebben! Eén ding is wel zeker: dit schooljaar zullen we niet zo snel meer vergeten. 

Een bijzondere tijd ligt achter ons. Gelukkig zijn op dit moment de internaten weer open en zijn we 

hard bezig om te wennen aan het ‘nieuwe normaal’. De kinderen zijn weer hele weken op het 

internaat en ondertussen hebben we ook de VO’ers alweer een aantal weken gezien.  

De afgelopen maanden waren bijzondere maanden! Voor iedereen; ouders, kinderen, maar ook ons 

personeel. Waar we eerst op ons internaat voor de kinderen zorgden, moesten we nu contact 

onderhouden op afstand. Dit gebeurde op veel manieren. Vlogs, nieuwsbrieven, filmpjes, contact 

via videobellen, groepsgesprekken via Whatsapp, etc. Zo bleven we toch een beetje van elkaar op 

de hoogte! 

 

Ondertussen werd er op het internaat hard gewerkt om het buitenterrein weer een APK te geven! De 

waterbak werd gerenoveerd en de air-trampoline onderging een onderhoudsbeurt. Daarnaast 

werden er door de groepsleiding verschillende schilderklussen gedaan! Ook binnen werd alles 

coronaproof gemaakt. 

De afgelopen periode leert ons dat alle dingen in Gods hand zijn! In de coronaperiode ontvingen we 

een gedicht, waarvan we het laatste couplet met jullie willen delen: 

Het geeft ons rust in bange dagen. 

Dat U de macht in handen hebt. 

Om in onzekerheid en smart. 

Te schuilen aan Uw vaderhart  

Eben- Haëzer 
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Hallo, 

 

Ik kan het woord Corona of Covid- 19 niet meer horen, het komt mijn oren uit. En toch 

moeten we er allemaal mee dealen. De kinderen van het basis onderwijs zijn alweer een 

tijdje naar het internaat en de lessen zijn weer fulltime begonnen. De jongeren van het 

voortgezet onderwijs, mogen nu in 3 groepen naar school. 2 dagen online les en dan een 

dag realtime. Er wordt extra veel gepoetst op internaat, deurklinken, wc's en al het andere 

dat regelmatig wordt aangeraakt. En dienen wij als ouders ons te houden aan de regels 

die zijn opgesteld om "dat wat niet genoemd mag worden" te voorkomen.  

 

Er zijn veel dingen niet doorgegaan, zo zou de groep gaan bowlen maar helaas, ook de 

Reunie van het 105 jarig bestaan van het PHI met BBQ hebben we een streep door 

gehaald. Allemaal erg droevig. Maar niets is zo droevig als mensen die dierbaren verloren 

hebben aan deze longziekte/griep. Bij deze willen wij dan ook iedereen een hart onder de 

riem steken en veel sterkte wensen.  

 

Ook kamp Hattem is dit jaar niet doorgegaan. In de afgelopen weken zijn we getracteerd 

op oude thema films. En er zijn liedjes opgenomen in een modern jasje. Misschien kunt u 

een kijkje nemen op https://www.facebook.com/nationaalkamp Voor het schooljaar 

2020/2021 gaan we gewoon weer aan de slag. En kunt U, Uw kinderen die volgend 

schooljaar in groep 7 of 8 zitten opgeven voor deelname.  

 

Ook de Reünie van het PHI staat weer op de planning voor een jaartje later. We gaan met 

frisse moed verder met het normale leven ( en een paar aangepaste regels) En wensen 

iedereen vast een fijne zomer vakantie. 

Prins Hendrik 
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Wat een bizarre tijd is het toch, en wat missen we veel en elkaar.  

Vooral als je aan boord bent, is je wereldje klein. Je mist je klasgenoten, je groepsgenoten, de 

kinderen van de clubs, je sport, allerlei leuke momenten met elkaar. Ouders missen het contact met 

elkaar op vrijdag en zondag, en ook nu moeten we daar heel zorgvuldig mee omgaan. Dit is voor ons 

allemaal aanpassen, niet altijd even makkelijk. Maar wel belangrijk voor ieders gezondheid. We hopen 

dan ook dat alles langzaam weer een beetje normaler gaat worden, zodat het sociale leven weer een 

beetje opgepakt kan worden. 

Op ons internaat is het lang (te) rustig geweest, Inmiddels zijn de meeste weer terug, maar ook 

hebben er inmiddels ’n aantal afscheid genomen omdat ze geslaagd zijn. Wat een bijzondere 

prestatie in deze Corona tijd. 

Wennen aan een kleiner clubje, omdat de drie oudste meiden zijn verhuisd, wennen aan school met 

allerlei maatregelen, maar ook omdat we de regels in acht moeten nemen op de groep. Handen 

wassen, wassen en nog eens wassen…zoveel mogelijk de 1,5 m afstand bewaren enz.. 

Maar als we allemaal  ons best doen zal dat best goed komen en moeten we ook kijken naar wat er 

allemaal alweer wel kan, vooruit kijken! We doen ons best om ondanks al deze maatregelen er een 

leuke laatste paar weken van te maken en het jaar goed samen af te sluiten.  

St. Nicolaas  
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Helaas moet het LOVT binnenkort afscheid nemen van onze notulist Miep van Elzelingen, zij gaat het wat rustiger aan 

doen. 

 

 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. 

Uiteraard is hier een kleine vergoeding voor. 

Heeft u nog vragen laat het ons gerust weten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via deze weg willen wij jullie even laten weten dat de nieuwe ouderbijdragen voor komend schooljaar bekend zijn en op de 

website geplaatst is. Via deze link kunt u hem meteen downloaden. 

http://lovt.org/page14.php 

 

 

Info van het LOVT 

http://lovt.org/attachments/File/Kinderbijslag/Bedragen_kinderbijslag-ouderbijdrage_2020.pdf
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Maart 2020 

Enigzins verloren dwaal ik door het internaat. Zojuist mijn auto geparkeerd op 'n lege parkeerplek. 

De deur door, langs 'n receptie waar ik deze keer niet hartelijk en vriendelijk welkom werd geheten. 

Vanaf de ingang gaat mijn weg langs de stille wasserij. Er liggen nog stapels witte dekbedden. 

Klaar om gewassen te worden, of misschien zijn ze dat al. Nu langs de keuken, waar vandaag 

niemand tegen me roept: "hey, ben je er weer?" Ik werp 'n blik naar buiten. Wat is het daar pijnlijk 

netjes… Geen schepjes in de zandbak, vergeten Crocs bij de trampoline of 'n verloren voetbal in het 

doel linksachter. Dan naar boven, naar de leefgroep. Stilte, oorverdovende stilte komt me daar 

tegemoet. Ook hier geen speelgoed. Geen knuffels die liggen te wachten tot hun baasje uit school 

komt. Een lege koektrommel. Nergens de afdruk van kinderhandjes op de ramen. Geen zoemende 

computer op de wissel. Oorverdovend stil.  

Ik word er gewoon verdrietig van.  

Wat mis ik ze. Die leuke jongens en meisjes. Die onhandige, slungelige pubers. Die stoere bijna 

volwassen jongens. Die meiden die eigenlijk al jongedames zijn. Wat mis ik ze, de fijne collega om 

mee samen te werken, tegelijk met die lastige medewerker die altijd wel iets te mopperen heeft. 

Wat mis ik de ouders, met hun verhalen na het weekend en de gedeelde zorg voor hun kinderen.  

Wat mis ik het, mijn werk!  

 

Juni 2020 

Zojuist mijn auto geparkeerd op 'n overvol parkeerterrein. Naar binnen, eerst langs de receptie waar 

iemand 'n vriendelijk welkomstwoord zegt. Langs de wasserij waar de machines draaien en de 

handdoeken in keurige stapels in de mand worden gedaan. Langs de keuken waar het heerlijk ruikt 

en de kok boven de braadpan een duidelijk "hallo" roept. Ik kijk naar buiten en was vergeten dat we 

zoveel schepjes, emmers, stepjes en voetballen hebben.. 

Dan naar boven, naar de leefgroep. Het geluid komt me tegemoet. Er wordt gelachen, gekletst, 

verteld, gespeeld. Er liggen schoenen voor de kast, en er staan handjes op de ramen. En de 

koektrommel? Die is leeg… Er resten alleen wat kruimels…  

En ze zijn er weer. Eerst de jonge kinderen. Toen weer de groteren van het VO en af en toe zo'n 

jongvolwassene. Wat is het heerlijk hen weer te zien. Net als hun ouders. En net als de collega's. 

Ja, zelfs die mopperaar. Ik word er gewoon vrolijk van!!  

 

Het jaar 2020 zullen we niet vergeten. Iedereen heeft zijn eigen herinnering aan deze tijd. Iedereen 

maakte het ook op een eigen, persoonlijke manier mee. We zijn misschien gaan terugkijken naar 

wat we hadden. Misschien zijn we ons leven, ons werk, meer gaan waarderen. Misschien hebben 

we juist ontdekt dat we op de verkeerde plek zaten. Of voelden we ons voor het eerst in ons leven 

kwetsbaar, nietig. Misschien ontdekten we nu wat het internaat voor ons betekent. Hoe dan ook, 

welke herinnering dan ook, vergeten zullen we het niet.  

 

Ik hoop dat we het leven, het samen zijn weer (opnieuw) zullen oppakken. Om samen nieuwe 

herinneringen te maken. Om samen, ouders, kinderen, jongeren, groepsleiding, medewerkers, MT-

leden, bestuur, herinneringen te maken die een leven lang meegaan. Omdat elke fase in 'n 

mensenleven te waardevol is om vergeten te worden!  

 

Annemarie van Deelen  

De Merwede 
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Februari 2020  

Taart bakken voor Valentijn 

Mei 2020 

Welkom terug! 

 

Mei 2020 

Buiten spelen 

 

Februari 2020 

Bingo 

Juni 2020 

Buiten eten 

 

Juni 2020 

Buiten spelen 
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Zo herinneren veel kinderen de Coronatijd aan boord. Gemaakt door de  zoon van Corné. 

valt. Dit om eventuele onduidelijkheden 
(in de toekomst) te voorkomen. 

De mailinfo LOVT moet voor iedereen 
toegankelijk zijn en blijven om zijn of 
haar mening te uiten. 

Er is de mogelijkheid voor instellingen 
om berichten te plaatsen. 

Indien u kopij aanlevert, dan graag als 
word document. Alle overige formaten 
kunnen niet altijd verwerkt worden. 

U kunt altijd informatie aan ons geven, 
zodat wij die kunnen publiceren. Wij 
streven ernaar om de mailinfo drie keer 
per jaar te versturen, mits er genoeg 
artikelen aangeleverd worden. 

Zoals gebruikelijk willen wij als redactie 
graag nog even duidelijk stellen dat 
ingezonden stukjes heel erg op prijs 
worden gesteld, maar dat de inhoud 
ervan niet onder de 
verantwoordelijkheid van de redactie 

De redactie heeft het recht om kopij in 
te korten, of aan te passen, naar 
gelang taalgebruik en inhoud. 

U kunt voor berichten op de site ook 
contact opnemen met de redactie, of 
met de voorzitter. 

mailinfo@lovt.org   www.lovt.org 

 

Van de Redactie  


