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Beste Lezers, 
 
Het is alweer Oktober en hoewel de herfst zich heeft 
aangekondigd ligt de heerlijke zomer nog vers in ons geheugen. 
Een bijzondere tijd in het leven van ons allen, waar de spelregels 
rondom de beheersing van de corona pandemie ons om de 
haverklap voor nieuwe uitdagingen stelt, beperkte grootte in 
personen die samen mogen komen, het mondkapje dat zijn intrede 
doet in ons leven en kleur codes van provincies met veel 
besmettingen. Langzamerhand worden alle teugels weer aan 
getrokken om ons alle gezond te houden, en dit nare virus te 
beteugelen. En alles rondom de term “ het Nieuwe Normaal”. Ik 
weet niet hoe het u vergaat maar persoonlijk blijf ik het lastig 
vinden en mis ik net als vele van u de spontane en feestelijke 
zaken des levens. Even gezellig op visite, de knuffel aan ouders, 
opa’s  en oma’s en de kwetsbare in de samenleving, maar ook het 
schudden van de hand iets wat zo diep geworteld zit in onze 
cultuur. We zullen nog even de tanden op elkaar moeten zetten om 
deze corona draak te kunnen verslaan. 
 
Maar nu ter zake het LOVT vergaderd in het kader van de 
verscherpte maatregelen dit jaar digitaal, u ontvangt ruimschoots 
op tijd de stukken, u krijgt de mogelijkheid om vragen te stellen 
en deze zullen wij dan beantwoorden. Ja anders dan anders maar 
hopelijk niet het nieuwe normaal! 
 
Wat er wel gaat veranderen is de penningmeester bij het LOVT 
na 8 jaar uw penningmeester te zijn geweest ga ik het stokje 
overdragen aan Corné Theunisse hij zal met een nieuwe frisse blik 
deze bestuursfunctie gaan opvullen na mijn vertrek. Ik wens u 
veel geluk en gezondheid, vaarwel en misschien tot ziens!  
 
Stella Jägers 

Agenda  

11 nov.  Digitale jaarvergadering 

4 dec.    Bestuursvergadering 
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We hebben tropische zomerdagen achter de rug. Tijdens deze dagen is er veel gebruik 
gemaakt van het zwembad op het terrein. Met dank aan een tip van één van onze ouders! 
Dit was extra fijn omdat de kinderen niet altijd naar het zwembad konden omdat er op 
alleen op bepaalde tijden gezwommen mocht worden (qua aantal/ leeftijd). Wat hebben de 
kinderen ervan genoten! Met dit zwembad, een kloddertje zonnebrand en een heuse Limena 
zonnebril konden onze kinderen iedere hittegolf de baas! 

 

In verband met de maatregelen rondom corona was het wel eventjes geleden dat we een 
gezamenlijke activiteit hebben gehad. Maar op 2 september jl. was het zover en zijn we 
met de BO-ers naar Duinoord geweest. 

 
Om 12.15 uur vertrokken we met een  touringcar van het internaat. Er heel wat te beleven. 
Van lasergamen tot spectaculair klimbos en van springkussen tot quadbaan. Het zonnetje 
scheen ook nog eens lekker. Het komt erop neer dat we ons prima hebben vermaakt en 
terug kunnen zien op een fijne en gezellige dag!  

 

Als je naar de hogere school gaat en een eind moet fietsen is het fijn als je weet hoe je, in 
geval van nood, een band kunt plakken. Een aantal VO-ers heeft daarom eind september 
een cursus bandenplakken gevolgd bij onze technische man. Ze zijn allemaal geslaagd en 
kregen een ´diploma´ en bandenplaksetje mee. Natuurlijk hopen we dat ze het niet nodig 
zullen hebben…J!  

 
Intussen is de herfstvakantie weer in zicht. We wensen iedereen D.V. weer een fijne week 
toe aan boord! 

 

Een hartelijke groet, Limena, locatie De Merwede 

De Merwede 



Na de zomervakantie was het even een hectische start met alle corona 
maatregelen en verkouden kinderen. Gelukkig besloot het RIVM de 
maatregelen aan te passen, waardoor de jongere kinderen al weer snel, 
met snottebel en zakdoeken, naar school en het internaat mochten. 
Inmiddels zijn er al vele kinderen en personeelsleden richting 
teststraat gegaan, maar gelukkig is tot nu toe iedereen negatief getest. 

 
 

We zijn al weer druk in de weer met allerlei activiteiten. Zo is er vorige week een 
bootcamp geweest om alle corona kilo’s er af te werken. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Helaas breekt ook de tijd weer aan dat we minder buiten zullen spelen. Om gezellig bezig 
te blijven zijn er nieuwe speelmaterialen aangeschaft. Hieronder een kleine impressie van 
wat er deze periode zo al te doen is op het Julia. 

 

 

 

Julia internaat 
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We zijn er weer! Na de zomervakantie zijn we met veel plezier op De 
Driemaster het nieuwe schooljaar weer begonnen. De maand september stond 
in het teken van het 40-jarig jubileum van onze adjunct-directeur Anke 
Hoogendijk! Eigenlijk zou dit gevierd worden op de ouderdag, maar dat kon 
helaas niet doorgaan in verband met corona. Maar ondanks dat is deze 
bijzondere mijlpaal voor Anke niet stilletjes aan haar voorbij gegaan… 
 
Samen met alle kinderen van het BO hebben we het jubileum van Anke gevierd in Plaswijck. We 
begonnen deze dag met z’n allen met een ontbijtje in de kuil. Toen alle buiken volgegeten waren, 
zongen de kinderen Anke toe met een lied. Alle kinderen verwenden Anke met een bloem wat 
uiteindelijk een grote, mooie bos bloemen werd. Daarna vertrokken we naar het Plaswijckpark in 
Rotterdam Het was genieten! De kinderen gingen waterfietsen, in de splashboot, rondscheuren in 
het skelterpark, bij allerlei dieren kijken en ze hadden waterpret in het waterpark. We sloten de 
dag af met een patatje en een snack in Plaswijck. 

Op dinsdagmiddag 21 september vierden we samen met het personeel 
Anke’s jubileum onder het genot van een gebakje. Wichard sprak Anke toe 
en bedankte haar voor al haar tomeloze inzet in de afgelopen jaren. Anke 
kreeg mooie cadeaus en bedankte daarvoor iedereen ook voor de 
samenwerking. Kort werd nog aandacht besteed aan het feit dat onze 
hoofdgroepsleider Martijn naar Werkendam is gegaan en hij kreeg als 
cadeautje van alle kinderen een versierd Jenga-spel. 
 
 
Het VO is op donderdagavond 24 september met Anke wezen uiteten bij De Pannekoe. Het was een 
gezellige en smakelijke pannenkoekenavond. En ook het VO verraste Anke met een mooie cadeau. 

 
Voordat al deze leuke activiteiten in de maand september plaatsvonden, trof ons in de 
zomervakantie het verdrietige en vreselijke nieuws dat een van de jongens van De Sluis, Benjamin 
Heuvelman, is overleden door een zwemongeluk. Woorden schieten tekort en het heeft ons allemaal 
geraakt. We wensen vanaf deze plek de nabije familie, vrienden en De Sluis nogmaals veel sterkte 
en Gods nabijheid toe in het gemis. 
 
Op dit moment lopen de ontwikkelingen rondom het coronavirus snel op en we weten niet hoe dit 
allemaal in de toekomst verloopt en welke gevolgen het voor ons als internaten mogelijk heeft, maar 
we wensen iedereen veel sterkte en kracht voor de komende tijd! 
 
Hartelijke groet, 
MT De Driemaster 

De Driemaster 
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De zomervakantie ligt achter ons en we zijn weer een aantal weken op gang. Wat ’n bizarre tijd is 
het toch. Ondanks de coronatijd maken we er met elkaar het beste van. 

De Dieze groep is verhuist van de Volsellastraat naar de Aquilastraat en is nog druk bezig met de 
nieuwe inrichting van de groep. Het is best wel wennen voor kinderen ouders- en groepsleiding om 
alle Corona maatregelen goed te volgen. Gelukkig mag iedereen weer afspreken met een vriendje of 
vriendinnetje en mag er binnen en buiten gespeeld worden. 
 
De Dieze groep is begin september naar de Leemkuil geweest, een prachtige 
speeltuin in Nijmegen. Het weer was heerlijk en iedereen genoot van de zon. 
 

 
  
Ook de Theemsgroep is goed begonnen. De kin-
deren die vanuit de Tiber naar de Theems zijn 
verhuisd zijn al aardig gewend aan de nieuwe situ-
atie. Het is al vertrouwd dat ze er rondlopen. De 
Theems heeft dit schooljaar toch een leuke 
startactiviteit weten te vinden in het beperkte 
aanbod door Corona. Ze zijn lekker met de hele groep gaan bowlen. 
 
 
 

Ook het jaarlijkse uitje begin oktober voor beide groepen mocht niet 
ontbreken en met aangepaste maatregelen was het mogelijk om naar de 
kermis te gaan. Dit jaar niet in het centrum van Nijmegen en op de 
Waalkade. Men had nu een locatie gevonden bij “Vasim” in Nijmegen. 
Allebei de groepen zijn naar de kermis gegaan en er was een duidelijke 
route aangegeven in één richting, zodat we op een “veilige” manier ge-
bruik konden maken van de attracties. De kinderen vonden het allemaal 
erg leuk en hebben in verschillende attracties gezeten. Natuurlijk is 
iedereen ook nog even langs de snoepkraam gegaan voor een kaneelstok 
of wat anders. 
Eenmaal in de groep heeft iedereen nog een lekkere oliebol gegeten.  
 
Ook het Bakhuis in Apeldoorn is weer gestart en daar zijn de meiden druk aan het knutselen gegaan 
nu het weer minder mooi weer is! En wat een prachtige eindresultaten!!  

 
Afgelopen schooljaar hebben we helaas geen afsluiting met ouders gehad en 
in september ook geen regiodag. Om die reden vonden we het wel leuk om op 
de laatste mooie zomerdag alle kinderen nog even te verassen met ‘n heerlijk 
ijsje. In de binnentuin werd een heel schattig ijscokarretje gereden waar de 
kinderen een ijsje konden halen. Er was keus uit 4 verschillende smaken. Wat 
hebben ze genoten van deze verassing. 
 
 
 
Fijne herfstvakantie en tot de volgende mailinfo !! 
Blijf gezond en maak er ondanks alles toch een mooie tijd van!! 
 

St. Nicolaas 
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Bij Limena, locatie de driemaster hebben ze dit jaar een 

aantal nieuwe gezinnen mogen verwelkomen, waaronder 

ook een gezin die na een aantal jaar van afwezigheid weer 

terug keert naar het internaat. Wij hebben het gezin 

Vijfhuizen benaderd voor een interview, waaraan ze graag 

mee wilde werken. 

 

Willen jullie je voorstellen, familienaam, aantal kin-

deren, scheepsnaam, vaargebied? 

In het kort.. Wij zijn Floor en Margreet Vijfhuizen wij 

zijn gezegend met 6 kinderen, schoondochter en sinds 

half augustus mogen wij ons opa en oma noemen. Wij varen op het motorbeunschip Andante meestal 

in Zuid-Holland, dus rond de kerktoren zeg maar. 

 

Van wanneer tot wanneer hebben jullie oudste kinderen op internaat gezeten? 

In 2003 ging onze oudste dochter Corine naar het Internaat, Fulco ging dat jaar daarop en hebben 

daarmee ook tot hun 18e en 17e op het internaat gezeten. In 2015 hebben wij afscheid van het in-

ternaat genomen daarmee kwam er voor Edith na 7 jaar en voor Erica na 4 jaar een einde aan deze 

periode. 

 

Hoelang heb je met de kinderen aan de wal gewoond? 

Ik heb 5 jaar met de kinderen aan de wal gewoond. 

 

Wat was de reden dat je besloten heb om naar de wal te gaan.  

Doordat Erica het niet ‘trok’ op het internaat en omdat Fulco de opleiding deed voor schipper heb-

ben wij toen besloten om aan de wal te gaan. 

 

Wat waren de positieve kanten van het met de kinderen thuis wonen? 

Het waren mooie jaren omdat je meer weet van je kinderen doordat er direct contact is. Je ziet 

precies aan de gezichtsuitdrukkingen hoe hun dag was en wat ze allemaal gedaan hebben. Ook was 

het fijn om dagelijks op de fiets te stappen en de kleintjes naar school te brengen om zo regelmatig 

andere ouders te spreken en ook even de school binnen te lopen als er vragen zijn.  

 

Wat waren de negatieve kanten, zoals man aan boord, gevolgen voor de relatie, maar ook al-

leen met puberende kinderen? 

Doordat je er alleen voorstaat ben je vanaf het moment dat de kinderen uit school komen totdat ze 

naar bed zijn met ze bezig. Van huiswerk, brandjes blussen, naar club en muziekschool brengen e.d. 

En… als de kleintjes op bed liggen heb je de ‘pubers’ die ook weer aandacht van je vragen ook al wa-

ren ze echt niet lastig ofzo. Al met al is er niet veel tijd voor iets anders in de avonduren. Dat 

maakt het soms lastig als Floor mij belde omdat hij op dat moment tijd had en ik eigenlijk nog volop 

met de kinderen bezig was. En andersom had ik dat op de dag ook regelmatig. Je maakt iets mee en 

wil dat even delen en dan komt dat niet uit bij de ander. Dat maakt het soms wat lastig omdat er 

toch wederzijds wat informatie verloren gaat doordat je afgeleid wordt tijdens het gesprek. Dus 

ja.. ook niet echt ideaal! En zelfs in de weekenden was vaak te weinig tijd voor elkaar omdat ieder-

een op zijn of haar eigen manier aandacht vraagt en de pubers die ook niet heel vroeg naar bed 

gaan. Dus al met al waren we toch wel een beetje uit elkaar aan het groeien. 

 

Interview van Andrea 
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Waarom de keuze om toch de kinderen weer naar in-

ternaat te brengen, en zelf weer mee te gaan naar 

boord. 

Onze zoon Fulco ging naar een andere werkgever zodat hij 

meer thuis kan zijn. Erica hoopt volgend jaar te gaan star-

ten met de opleiding voor Schipper BBL dus voor 1 jaar 

een andere matroos zagen we ook niet echt zitten. Aan 

boord zijn is ook je thuis en dan moet het ook klikken met 

de matroos zeker omdat de voorroef bij ons geen keuken 

en douche heeft. Dit heeft ons doen besluiten om toch 

weer voor het internaat te kiezen. 

 

Wat vind je positief aan het internaat. 

Alle kinderen zitten in hetzelfde schuitje. Kinderen ver-

velen zich niet snel omdat er altijd wel iemand is om mee 

te spelen. Er is een groot buitenterrein met o.a. leuke toe-

stellen, trampoline en voetbalveld.  

 

Wat vind je positief aan het feit dat je nu weer aan boord ben. 

Het samen zijn. Echt tijd hebben voor elkaar en met elkaar samenwerken aan boord. 

 

Wat vinden de kinderen ervan dat ze na een periode met hun moeder aan wal te zijn, nu op 

het internaat zitten.  

De drie jongste kinderen zitten nu op het internaat. Erica(15) zag er het meest tegenop vooral om-

dat ze gevoelig is voor prikkels en een negatieve ervaring heeft van de eerste internaat periode. 

Ralf (12) keek ernaar uit. Hij is dol op voetballen en dat doen ze regelmatig. Margit(9) vond het wel 

spannend vooral omdat ze een lastige eter is. Als we met elkaar terug kijken naar de afgelopen we-

ken kunnen we niets anders zeggen dat het een goede start was op ’t internaat. “Het beste na 

thuis”. 

 

Hoe zijn de kinderen ontvangen op het internaat?  

Voor de zomervakantie hebben Ralf en Margit een weekje gelogeerd op het internaat. Ze werden 

gelijk opgenomen in de groep. Hierdoor was de stap na de zomervakantie niet zo groot. Als ze naar 

boord willen bellen kan dat gewoon.. Echt fijn! 

 

Wat zou je kunnen aanbevelen aan ouders die misschien ook voor zo'n keuze staan. 

Elke keus die je maakt is goed. Als ik terugkijk naar de eerste periode op het internaat kan ik zeg-

gen dat dit wel een goede keus was voor dat moment. Het tijdelijk afscheid nemen was ook een goe-

de keus omdat dit in het belang was van 1 van de kinderen. En de keus die we nu gemaakt hebben is 

ook oké omdat je uiteindelijk als je kinderen uitgevlogen zijn toch samen verder gaat. 

 

Misschien nog iets wat je zelf nog wil delen. 

Laat je niet beïnvloeden door wat anderen zeggen en denken. Volg je eigen hart hierin en leg je vra-

gen en twijfels in Gods hand.  
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De Singel 
Wat was het een bijzondere start van het nieuwe jaar! We had-
den allemaal ontzettend veel zin om te starten, want door corona 
was ons internaat dit voorjaar bijna 2 maanden gesloten. En dan 
is het heerlijk dat we weer elke dag samen buiten konden spelen. 
Natuurlijk gelden er nog steeds een aantal regels waar we ons 
aan moeten houden en dat is niet altijd even makkelijk. Maar we 
vinden het heel knap hoe de kinderen en jongeren de draad in 
deze periode weer hebben opgepakt. 
 
Scholen zijn inmiddels ook weer gestart en datzelfde geldt voor 
de sportclubs. En ook op het internaat kan er weer gesport wor-
den en wordt er weer volop geknutseld in de recreatiekeet. 
 
Kortom, iedereen is er met frisse moed tegenaan gegaan. We 
zijn met z’n allen veel buiten geweest en hebben volop genoten 
van de laatste mooie dagen voordat de herfst van start is ge-
gaan.  
 
In de Keet valt altijd wat te beleven! 
Gelukkig konden we dit schooljaar weer gezellig starten met de kinderen. We begonnen meteen 
met volop feest in de Keet, want juf Door was aan het eind van de zomervakantie 25 jaar in dienst 
bij De Singel. Dat vierden we met smakelijke hapjes, bingo a la juf Door en een quiz met weetjes 
over juf Door. Een goede start van het schooljaar dus! 
 
Maar ook de andere dagen was er in en rondom de Keet weer van alles te beleven. Zo zijn er sa-
men koekjes gebakken, is er in het muziekgedeelte van de Keet muziek gemaakt op de piano, gi-
taar en het drumstel en is er volop geknutseld. Naast deze activiteiten hebben is er ook allerlei 
leuks in de gymzaal en in de buitenlucht georganiseerd. Omdat het in september zulk mooi weer 
was waren de kinderen veel buiten te vinden. Maar ook nu de herfst is begonnen gaan we graag 
naar buiten. Zo zijn we naar de Biesbosch geweest voor een avontuurlijke wandeling. Door de mod-
der heen banjeren, klauteren in de boom en samen hutten bouwen. Dat blijft leuk!  
 
Recreatieleidster Dorothea Ooms 25 jaar in dienst! 
Aan het begin van dit jaar hebben we een bijzonder jubileum gevierd van een van de medewerkers 
van De Singel. Onze recreatieleidster Dorothea Ooms was op 28 augustus namelijk 25 jaar in 
dienst! Het geplande jubileumfeestje kon helaas niet doorgaan zoals gepland, maar als alternatief 
hebben gezinnen een digitale felicitatie opgestuurd en met Dorothea gedeeld. Vanuit het team is 
er een persoonlijk cadeau overhandigd.  
 
Begeleid Wonen 
Dit schooljaar wonen we met 5 jongeren op BW. De jonge-
ren doen heel veel dingen zelf, zoals boodschappen doen, 
koken, afwassen, de was, enzovoorts. Waar nodig is er be-
geleiding van de pedagogisch medewerkers. Maar eigenlijk 
houden de jongeren het huishouden met elkaar draaiende. 
Iedere dag heeft iemand de kookbeurt. Het is altijd een 
verrassing wat er op tafel komt. Soms zijn dat gerechten 
van thuis of wordt er iets nieuws uitgeprobeerd. Gelukkig 
is er ook genoeg tijd om naast school, stage en het huis-
houden leuke dingen te doen, zoals voetballen, zwemmen, 
korfballen, gamen of gezellig kletsen. Op BW is er ook een 
potje voor leuke uitjes. Helaas kon dit voor de zomervakan-
tie vanwege het coronavirus niet doorgaan, maar na de va-
kantie is er met aanpassingen toch een moment gevonden om met elkaar uit eten te gaan. Dat was 
ontzettend gezellig! 
 
Nieuwsgierig naar ons internaat? Neem dan gerust contact met ons op 
De Singel 
Burgemeester de Raadtsingel 93A 
3311 JG Dordrecht 
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Het nieuwe schooljaar is in volle gang. Gelukkig is iedereen nog gezond en maken we er, ondanks alle 
coronamaatregelen, samen het beste van.  
 
De Stuurhut 
In september hebben we nog van meerdere mooie 
dagen kunnen genieten. Op deze momenten zijn we 
uiteraard met de groep naar buiten geweest. We 
hebben op het grote plein heerlijk kunnen voetballen 
en basketballen, we hebben heel vaak verstoppertje 
gespeeld en natuurlijk is er volop van het 
nazomerzonnetje genoten.   
 
Op onze verjaardagen verrassen we elkaar ’s 
ochtends en maken we ontbijt op bed. Dat is erg leuk 
en iedereen geniet er dan nog van. Zowel groot als 
klein! Uiteraard genieten we op deze feestelijke 
dagen van een smakelijk verjaardag menu en kan er 
van een lekker stukje taart worden gesmuld.  
 
 
De Sloep 
Op De Sloep zijn we gestart met het zelfstandig koken. Dat doen we iedere avond. En wat is het 
leuk om dat met elkaar te doen! Zowel de jongeren als de leiding zijn erg enthousiast. Er wordt 
gezamenlijk bedacht wat er op het menu komt te staan en dat gaat erg goed. 
 
Onze oud collega’s Yvette en Gijs zijn mama en papa geworden en gelukkig mochten we op dat 
moment nog op kraamvisite komen. Dat hebben we dan ook een keer op een woensdagmiddag gedaan. 
De jongeren vonden het heel leuk om de kleine spruit te bewonderen! 

 
Sinterklaas en Kerst 
We zitten nu in oktober en daarmee lijkt december nog ver weg. Maar de tijd gaat ontzettend snel! 
Daarom zijn we al plannen aan het maken voor de viering van Sinterklaas en Kerst. Dat zullen de 
kinderen, jongeren en leiding dit jaar op de eigen groepen gaan vieren. 
 
 
 
Nieuwsgierig naar ons internaat? Neem dan gerust contact met ons op! 
 
De Meerpaal 
Pastel 94 
2907 ZD Capelle aan den IJssel 
06 – 13 753 777 
 

De Meerpaal 
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De LOVK is live met RADAR!  
 
De LOVK is altijd op zoek naar verbinding. De 
grote V in LOVK staat natuurlijk voor onze 
doelgroep: Varende kinderen, maar staat ook 
voor Verbinding.  
Op maat verbonden zijn met onze ouders, 
passend bij onze unieke manier van samenwerken, vereiste een unieke aanpak. We kwamen 
in contact met Thysia. Samen met hen brachten we stap voor stap in kaart hoe we bij de 
LOVK werken; hoe onze ouders aan boord afstandsonderwijs geven; hoe we op onze 
ligplaatsscholen ligplaatsonderwijs geven; hoe de mentoren ouders begeleiden bij het geven 
van onderwijs aan boord; hoe de ontwikkeling van de kinderen gevolgd en in kaart gebracht 
wordt vanuit de mentor, de ouders en de leerkrachten. 
In dit proces namen we ook meteen de AVG-wetgeving mee. Bij de LOVK wordt 
vanzelfsprekend volop gewerkt met privacygevoelige documenten omdat het over de 
ontwikkeling van onze leerlingen gaat. Verminderen van mailverkeer en veilig samenwerken 
met dit soort privacygevoelige informatie konden we meteen meenemen in de ontwikkeling.  
 

Stap voor stap is de LOVK met Thysia RADAR gaan 
vormgeven: 
Stap 1: LOVK Online is ontwikkeld om intern veilig samen te 
kunnen werken; 
Stap 2: VarenderWijs is ontwikkeld. Hier kunnen ouders al 
het nieuws, de jaaragenda en handige documenten van de 
LOVK vinden en kunnen ze naar het digitale leerlingdossier 
van hun kind; 
Stap 3: RADAR is ontwikkeld voor de LOVK medewerkers. 
Hierin kunnen ze op een kwalitatief hoogstaande manier de 
begeleiding van de leerlingen en ondersteuning van de ouders 
vormgeven; 
Stap 4: RADAR is ontwikkeld voor de ouders. Zij kunnen 
vanuit het leerlingdossier nu de ontwikkeling van hun kind op 
eenvoudige manier via vragenlijsten in kaart brengen. Ook 
observaties en rapporten zijn hier te vinden voor ouders. 
 

 
Met het afronden van deze laatste fase is RADAR volledig in gebruik genomen. De eerste 
ervaringen zijn inmiddels opgedaan en zowel vanuit de mentoren als de ouders komen 
positieve berichten.  
De naam RADAR is door een van onze leden van het ouderpanel bedacht: ‘met de RADAR 
zie je continu hoe de situatie om je heen verandert, waar je je bevindt en welke koers je 
op moet gaan, je bent altijd up-to-date m.b.t. tot veranderende dingen om je heen zodat je 
bij kunt sturen. Aan boord gebruiken alle schippers dit en ook voor kinderen is dit een 
instrument/scherm dat ze kennen’. 
 

Nu we volledig live zijn gaan we ons de komende twee jaar richten op een goede 
implementatie. Ondertussen staan we natuurlijk niet stil en blijven we ontwikkelen en 
innoveren. Zo staat o.a. een app voor ouders waarin ze de vragenlijsten via de app op hun 
telefoon in kunnen vullen op de planning om ontwikkeld te worden en enkele technische 
aanpassingen die het gebruiksgemak en het 
doelgericht werken van de mentoren nog verder 
verhoogt. De LOVK blijft voortdurend op koers 
met RADAR! 
 
Lienke van Dijk, directeur LOVK  

LOVK 
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Wat leven we momenteel met elkaar in een bijzondere tijd. Het leven staat 
in het teken van Corona en de bijbehorende maatregelen. Na de 
zomervakantie hebben we gelukkig alle kinderen weer mogen ontvangen op 
het internaat. We gaan weer gewoon naar school en er zijn nauwelijks online-
lessen gepland. Wat fijn om weer met elkaar te zijn! 
 

Startweek 
Dit jaar geen startdienst in de kerk met alle 
kinderen, ouders, opa’s en oma’s en  medewerkers 
zoals we elk jaar gewend waren. Wij hebben er 
een Startweek van gemaakt met als thema 
“Licht”. Op zondag zijn we begonnen met een 
gezinsactiviteit. Door het internaat heen zaten 
de gezinnen. Voor hun op tafel lagen een 
schildersdoek en wascokrijtjes. Na een aantal 
stellingen als gezin besproken te hebben, 
mochten ze het doek vullen met hun creativiteit 
over “Licht”. De mooiste creaties kwamen hier 
naar voren. Nooit geweten dat wij in Zwolle zulke 
creatieve ouders en kinderen hebben.

 
Gedurende de week stonden we steeds even stil bij het thema. 
Zo was er een poppentheater, een puzzel voor de oudere 
kinderen, werden er profielen geknutseld met licht en schaduw 
en speelden we het spel “verdedig je licht”. Op woensdagavond 
hebben wij een kinderkerkdienst gehouden: een dienst waar de 
dominee voorging en hulp kreeg van een aantal kinderen. Via een 
livestream konden de ouders op afstand de dienst volgen. De 
ouders hadden een lichtje van ons ontvangen met de vraag of ze 
dit lichtje wilden branden gedurende de dienst. Zo waren we 
toch – middels het licht- met elkaar verbonden. . 
 

Kinderboekenweek 
Het is belangrijk dat kinderen graag lezen. Daarom staan wij 
jaarlijks bij deze landelijke activiteit stil. De hal wordt ingericht 
met de leukste kinderboeken. Veel kinderen mogen van hun ouders 
een boek bestellen. Wij hebben op woensdagmiddag een 
kinderboekenactiviteit gehouden. Het kinderboeken thema van dit 
jaar was: “En toen?” De geschiedenis staat centraal vandaar dat de 
kinderen oud- hollandse spelletjes hebben gedaan, zoals o.a. 
koekhappen en spijkerpoepen. 
 
Op het moment van dit schrijven, zit onze herfstvakantie er al weer 
op. Iedereen is uitgerust en klaar voor de komende weken op weg 
naar Sinterklaas en Kerst. In een tijd waarin corona weer helemaal 
opspeelt is het vragen om creatief te denken. Hoe gaan we de 

komende feesten aanpakken? Kunnen we op een veilige manier toch deze bijzondere 
feesten vieren? We zijn ervan overtuigd dat ons dit gaat lukken. In een volgend mailinfo 
vertellen we wat we hebben gedaan. 
 
Wij wensen alle ouders, kinderen en collega’s van alle schippersinternaten veel gezondheid 
toe!! 
 
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. 

Prinses Margriet  

http://www.stgmeander.nl/nl/prinses-margriet/home
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De eerste weken van het nieuwe schooljaar zitten er alweer op. Natuurlijk 
weer even wennen na zo’n lekker lange zomervakantie. Weer in een nieuwe 
schoolklas, nieuwe meesters, juffen en leraren. Maar ook vaak op het 
internaat naar een andere leefgroep en/ of slaapkamer of voor het eerst 
naar het internaat. Toch altijd bijzonder om te zien dat de kinderen al vrij 
snel hun weg er weer in vinden.  
 
De afgelopen weken kon er nog lekker veel door de kinderen worden buiten 
gespeeld met het lekkere weer, maar op de grote speelgang wordt er al 
regelmatig weer schooltje gespeeld. 
 
Ook dit jaar hadden we in Lemmer weer 
een kinderboekenfeest, ter ere van de 
Kinderboekenweek met als thema 
En toen…?  
Een hele stapel nieuwe boeken lag klaar in 
onze huisbieb! We hebben lekker zelf 
gelezen, kinderboekenkwartet gedaan, 
voorgelezen en onze eigen stamboom 
gemaakt. Leuk om uit te zoeken hoe je opa 
en oma eigenlijk echt heten en in welk 
jaar ze zijn geboren! 
 

We hopen, voor de kinderen en jongeren, van harte dat de scholen ‘gewoon’ 
open kunnen blijven. Wij wensen iedereen veel gezondheid! 
 
 
Tot de volgende keer en jullie kunnen ons volgen op Facebook: 
Schippersinternaat Het Kompas 

Het Kompas 
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Het schooljaar 2020-2021 is alweer een heel aantal weken onderweg. De eerste vakantie 
hebben we alweer achter de rug en de herfst heeft zijn intrede gedaan. We zijn dit jaar 
met 134 kinderen jongeren ‘aan boord’ van start gegaan. En daar zijn we dankbaar voor! 

 
Voor een grote groep nieuwe kinderen was de start van het 
nieuwe schooljaar extra spannend. Zij kwamen voor het eerst 
naar het internaat. Ondertussen zijn deze kinderen alweer 
goed gewend en horen ze er helemaal bij. De afgelopen weken 
hadden ze de Club van Benny. Dit is een programma om de kin-
deren zo goed mogelijk te laten wennen aan het internaat en 
alles wat daarbij komt kijken!  

 
Tijdens de dag van de medewerker, op de derde donderdag van sep-
tember is ons personeel in het zonnetje gezet! Dit om al ons perso-
neel te bedanken voor de inzet voor onze mooie organisatie! Zeker 
het afgelopen jaar is er ook veel van onze collega’s gevraagd. We 
hebben daar veel waardering voor!  
 
Op 1 augustus was Juf Evelien (keuken) 40 jaar in dienst, evenals Juf Diny (groepsleiding) 
op 1 september. Op woensdag 16 september is Juf Evelien met alle BO kinderen uit ge-
weest naar Duinoord; wat een leuke middag en wat een prachtige locatie om naar toe te 
gaan! Wat hebben ze genoten van de vele attracties. Helaas kunnen voorlopig de feestelij-
ke bijeenkomsten op het internaat door de corona maatregelen geen doorgang vinden en 
zijn de verdere feestelijkheden verplaats naar een later moment! 
 

 

D.V. 4 november is het dankdag. Als we kijken naar alle zegeningen die we krijgen dan mo-
gen we dankbaar zijn voor de trouwe zorg van de Heere God. 

Een hartelijke groet vanaf Eben Haëzer!     

Een bekende zegt het zo: 

Geloof zijn God met diepst ontzag! 

Hij overlaadt ons, dag aan dag, 

Met Zijne gunstbewijzen. 

Die God is onze zaligheid 

Wie zou die hoogste Majesteit 

Dan niet met eerbied prijzen? 
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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  

Tekst van het Prinses Margriet internaat 


