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Beste lezers,  

 

Met veel plezier begin ik te schrijven aan het voorwoord van onze Mailinfo. Corona heeft ons de 

afgelopen maanden aardig in zijn greep gehouden. Na al dat rot nieuws nu een Mailinfo met leuk 

nieuws. 

  

Om te beginnen met het weer, het mooie lenteweer liet lang op zich wachten. Wat kijken we uit naar 

de versoepelingen. Wat zou het fijn zijn elkaar op het internaat wat langer te kunnen spreken met een 

bakje koffie erbij. Dat schoolactiviteiten mogen plaatsvinden en de musicals in het bijzijn van ouders 

mogen doorgaan. Examenkandidaten mochten dit jaar wel het centrale examen maken. Spannende 

tijden. Hopelijk heeft uw zoon of dochter goed bericht gehad van school en mag de vlag en tas hoog in 

de mast gehesen worden. Proficiat. Voor de eventuele herkansingen nog even op de nagels bijten.  

 

Nog een leuk nieuwtje; de LOVT website is vernieuwd. Neem gerust een kijkje op www.lovt.org. We zijn 

trots op het resultaat. Eind januari via Teams contact gemaakt met de mannen van Brandshake. Ze 

hebben onze ideeën aangehoord en kwamen twee weken later terug 

met een opzetje, wat voor ons meer leek op een grafiek met titels. 

Van een website was toen nog zeker geen sprake. Stap voor stap 

moesten we uitleggen wat de bepaalde titels betekenden. In april 

konden we het concept aanschouwen. We kregen nog één keer 

huiswerk mee, alle details, teksten en foto’s moesten we controleren. En zo was er twee maanden na 

onze eerste ontmoeting een vernieuwde website. We hebben een fijne samenwerking gehad via 

Teams. Op www.brandshake.nl leest u hoe ze op zoek gaan naar het karakter van de organisatie en 

dit vertalen in een website, video of campagne. 

Eind mei was er de Algemene Ledenvergadering van de CBOB. Daar mocht ik, 

blij verrast, uit handen van de voorzitter Marco Oosterwijk de 

Binnenvaartondernemers Wisseltrofee in ontvangst nemen. Het is een mooie 

waardering voor het bestuurswerk van het LOVT. Wat het nu doet en 

voorgaande jaren heeft gedaan.  

 

Al met al leuk nieuws. Ondanks Corona vind ik het schooljaar voorbijgevlogen. 

Nog maar een paar weken te gaan voor de zomervakantie begint. In deze 

laatste Mailinfo van dit schooljaar willen we iedereen een mooie zomer 

wensen. 

 

Voorzitter, 

Patricia Rutjes 

 

Agenda  

11-06    Bestuursvergadering 

17-09- `21   Bestuursvergadering 

 

E-mail: info@lovt.org 

Website : www.lovt.org 

Redactie : mailinfo@lovt.org 

Het waladres van het LOVT : 

Industrieweg 1-b 

3433 NL Nieuwegein 

Tel. Voorz. LOVT: 0623225399 

http://www.lovt.org
http://www.brandshake.nl
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Voor u ligt alweer de laatste mailinfo van dit schooljaar. Het lager onderwijs is als eerste van 

start gegaan, na een periode van thuisonderwijs. 

 

Ondanks de coronaregels konden er toch diverse activiteiten gedaan worden. Ze hebben 

een vuurkorfavond gehouden, waar de marshmallows niet ontbraken. Ook hebben ze een 

knuffelavond gehad. Diverse dieren konden ze aaien en knuffelen. 

 

27 April was er van alles te beleven op koningsdag. Het Wilhelmus is uitbundig gezongen. 

De kinderen kregen een heerlijk oranje-ontbijt. Ook mocht iedereen zijn fiets, step of skelter 

versieren. Wat een fleurige optocht was dit, door Krimpen aan den IJssel. Iedereen heeft er 

van genoten. 

 

Driemaster—Krimpen aan de IJssel 



We proberen er ondanks de maatregelen samen wat van te maken. Echt er op uit gaan lukt nu niet, 

maar we kunnen wel leuke activiteiten op de groepen organiseren!   

                                                     

In de week voor Pasen heeft de Dieze groep een Paasontbijt gehad. 

Iedereen heeft genoten van verse broodjes, croissantjes, jus d’orange en 

natuurlijk een eitje. De kinderen wilden maar wat graag nog eitjes zoeken. 

Phoe poe, het waren wel 60 chocolade eieren dus het duurde even voordat 

ze alles gevonden hadden. 

 

  

Het werd ook tijd voor een filmavondje in de Dieze groep. Dat was alweer 

een hele tijd geleden. Op 7 april zaten we met z’n allen voor de buis en 

keken we naar de film van Lady en de Vagebond. Met echte hondjes, dat 

vond iedereen erg leuk. Natuurlijk mocht de popcorn niet ontbreken en 

na de pauze hebben we ook nog snacks gebakken, heerlijk! 

  

Op 14 april was er een meidenavond. Vooral de nagels kregen veel 

aandacht. Er werd geëxperimenteerd met gel lak en er waren heel 

veel kleuren. Wel even geduld hebben voordat alles droog was. De 

meiden vonden het heel leuk, volgende keer komen de haren aan de 

beurt. 

 

 
Jelmer de stagiaire van de Theems is bezig met een taartenbakwedstrijd, waarbij alle jongeren om 

de beurt met hem een taart bakken, die vervolgens gejureerd wordt door alle anderen. Het 

gemiddelde van alle cijfers komt op de lijst. Zo is er straks een winnaar van de wedstrijd, én hebben 

we elke week een heerlijke taart! 

De Theems heeft Pasen buiten gevierd, en wat hadden we een mazzel met het mooie weer! We 

hebben met de jongeren van te voren overlegd wat ze wilden eten, en er een soort buffet van 

gemaakt. Met als klap op de vuurpijl een heerlijke chocoladefondue met allerlei lekkere dingen om 

er in te dopen. 

Zo proberen we ondanks de bizarre periode er iets gezelligs van te maken, en we merken dat 

jongeren ook weer blij zijn er te zijn en elkaar weer echt te zien 

Laten we nog even volhouden met z’n allen en hopen dat er snel weer meer mogelijk wordt en dat 

het zonnetje weer lekker gaat schijnen! 

Allemaal een fijne zomervakantie en tot volgens schooljaar!! 
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St. Nicolaas - Nijmegen 
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Nog een paar weken en dan is het al weer zomervakantie. Wat is dit bijzondere schooljaar toch 

omgevlogen.  

De basisscholen gingen gelukkig weer open. We zijn trots op onze jongeren die naar het VO gaan. Zij 

hebben veel online lessen gevolgd en veel schoolvrienden moeten missen. Knap hoe ze zich hier 

doorheen hebben geslagen. 

 
We kunnen terugkijken op een aantal gezellige activiteiten die we met 

elkaar hebben gedaan. Zelfs online hebben we elkaar gevonden. 

We hebben een online verhalen-BINGO georganiseerd! Wat was het leuk 

om iedereen (ook ouders) via het scherm bingo te horen roepen. 

 

10 maart jl. stonden we stil bij Biddag. Met de kinderen hebben wij 

geknutseld, gezongen en met elkaar een “meedoeverhaal” gespeeld.  

 

Na de zomer mogen wij zes nieuwe kinderen 

ontvangen op het internaat. Om al een beetje te 

wennen hebben wij een gezellige speelmiddag 

georganiseerd waar de nieuwe kinderen met alle andere kinderen van het 

internaat konden spelen. De eerste logeerdagen zijn al geweest en tweede 

staat voor de deur. 

Wij hopen dat deze zes kinderen een mooie tijd op het internaat mogen 

hebben. 

 
Natuurlijk hebben wij op het internaat 

aandacht geschonken aan Pasen. Onze 

jongste kinderen hebben via de 

zandtovenaar het mooie Paasverhaal 

gekeken en geluisterd. Het traditionele paasontbijt en 

paasbrunch was weer een succes. “s Middags hebben we allerlei 

spelletjes gespeeld.  

 

Wij hebben de koningsspelen iets naar voren gehaald zodat we 

hier met elkaar van konden genieten. Een verkleedpartij met 

allemaal oranje kleren, pruiken en mutsen en het spelen van 

allerlei spelletjes was een waar succes.  

Inmiddels zijn de examens achter de rug. Voor Marjolein, Jasper, 

Albertina, Marijn was het toch wel even spannend. Zij hebben 

hun best gedaan en we hopen daarom ook op een goede uitslag 

voor iedereen. 

Ook de komende weken zullen wij naast elke dag naar school 

gaan ook nog voor leuke activiteiten zorgen. Zo gaan we een 

eigen wandel 4-daagse organiseren, zullen de groepen nog een 

groepsactiviteit bedenken en zullen wij op gepaste wijze 

afscheid nemen van jongeren die het internaat gaan verlaten. 

 

Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie toe en hopen elkaar in augustus weer gezond en wel 

te ontmoeten. 

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 Zwolle  
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De LOVK en het internaat 

Dat de overstap van boord naar het internaat groot is voor een kind heeft de LOVK zich altijd wel ge-

realiseerd Dat we als LOVK een mooie rol kunnen spelen bij de voorbereiding van deze grote veran-

dering in het leven van schipperskinderen is ons de laatste jaren steeds meer duidelijk geworden. 

Zo worden er al een aantal jaren op onze ligplaatsschool in Dordrecht gesprekjes gevoerd met de 

oudste kleuters over het logeren op het internaat en welke vragen ze daarbij kunnen hebben. In de 

grote groep mogen ze ervaringen delen, zodat de jongere kinderen er ook spelenderwijs mee in aan-

raking komen. 

 

Door in gesprek te gaan met schippersouders en vertegenwoordigers van diverse internaten zijn er 

meer ideeën ontstaan.  

Om kinderen voor te bereiden op de stap naar het internaat komt er een filmpje met Knuffie, de knuf-

fel die alle kinderen krijgen als ze starten bij de LOVK. Knuffie gaat logeren op een internaat. Daar 

komt een prentenboekje en een set activiteiten bij voor aan boord. Hierbij is er heel bewust gekozen 

om zowel aandacht te geven aan de kinderen die naar het internaat gaan als ook aan de kinderen 

die achterblijven aan boord. We streven ernaar dat dit materiaal vanaf januari 2022 beschikbaar is. 

 

Ook voor  de ouders is het een grote verandering. Het is nogal wat om een woonplek voor je kind te 

moeten kiezen waar het jaren mag gaan doorbrengen. Het advies is dan ook om voor de keuze,  ze-

ker een paar internaten te gaan bekijken. Ook kan het fijn zijn om met andere schippersouders hier-

over in gesprek te gaan. Daar creëren wij een online ouderbijeenkomst voor. 

Als de keuze op een internaat gevallen is, volgt op dit internaat een intake gesprek. Met behulp van 

ervaren ouders hebben we een lijst met onderwerpen samengesteld die mogelijk in dit gesprek be-

sproken kunnen worden. Als ouder kan je je zelf dan goed voorbereiden op dit gesprek. 

 

Zoals een bekende slogan zegt: ‘Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.’ De overgang 

van boord naar het internaat blijft groot en zal voor iedereen in de situatie wennen zijn. Door deze 

stap goed voor te bereiden, met elkaar het gesprek aan te gaan en zowel de kinderen als de ouders 

praktische handvatten te geven, kan deze stap weloverwogen en met vertrouwen genomen worden. 

De LOVK wil ook hierin dichtbij haar kinderen en ouders staan. 

LOVK 
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Wat vliegt de tijd! De meivakantie is alweer even geleden en de zomervakantie komt steeds dichter-

bij. We hebben in de achterliggende maanden bijna alle jaargetijden langs zien komen. Regen, wind, 

sneeuw, vorst maar ook een heerlijk schijnende voorjaars zon. Wat is het genieten dat buiten alles 

zo mooi groen geworden is en we nu alweer een aantal weken genieten van prachtig zomerweer. 

 

In april hebben we een sponsorloop gehad voor Merci 

Ships. Dit n.a.v. de identiteit week die we hebben ge-

had over het thema ‘Goede Vaart’.  Door middel van 

een ‘knipkaart’ hebben de kinderen geld verzameld.  

Er is door de kinderen enorm veel geld opgehaald. 

We hebben het prachtige bedrag van ruim €7000,- 

over kunnen maken naar dit 

goede doel! De kinderen 

hebben de sponsorloop 

‘beperkt’ gelopen om te 

kunnen ervaren wat het is 

om hulp nodig te hebben!  

 
Dit voorjaar hebben we ook een nieuw ‘attractie’ geopend op ons plein! Jong en oud geniet volop van 

de nieuwe kabelbaan!  

Er wordt ook weer geknutseld aan vlotten voor op de sloot. Het   blij-

ven    schipperskinderen ;)  

Als we dit allemaal zien en ook de blij spelende kinderen buiten en binnen horen, wat mogen we nog 

dankbaar zijn, dat we, ondanks alle corona maatregelen, nog zoveel over houden.  We zijn dankbaar 

dat de Heere God ons dit allemaal nog geeft! Looft den HEERE, want Hij is goed! (psalm 136) 

 

Een hartelijke groet vanuit Dordrecht vanaf Eben-Haëzer! 

 

‘Het Beste Na Thuis’ 

Eben-Haëzer - Dordrecht 
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 Stichting Rijdende School  
De Rijdende School is een onderwijsorganisatie voor primair onderwijs, bestemd voor kinderen van 

kermisexploitanten en circusmedewerkers. Opgericht in 1955 in Groningen, voor en door kermisex-

ploitanten. De oorspronkelijke bedoeling van de organisatie is onderwijs bieden aan kinderen van 

ouders met een reizend beroep en zo de ouders in staat stellen hun beroep uit te oefenen terwijl het 

gezin bij elkaar kan blijven.  

 

De huidige missie van de organisatie luidt: ‘Het bieden van kwalitatief hoogwaardig basisonderwijs 

(persoonsvorming en sociale, creatieve, cognitieve, morele en motorische vorming) aan kinderen van 

ouders met een trekkend beroep, als volwaardige partner van ouders en winterscholen. Zodat er 

voor het kind een doorgaande ontwikkelingslijn is en (zoveel mogelijk) continuïteit in inhoud, facilitei-

ten en aanpak.’  

Belangrijke kernwaarden van de organisatie zijn:  

 

Visie 

Om de missie waar te maken heeft het team zeven ambitieuze, richtinggevende uitspraken omschre-

ven. Deze uitspraken zijn geformuleerd in termen van ‘wensen van ieder kind’. Ze dienen als leid-

raad voor het handelen van de medewerkers en voor het beleid.  

 

De zes richtinggevende uitspraken zijn: 

Ik wil gezien worden en met plezier naar school gaan; 

Ik wil ervaren dat ik het kan en dat ik ergens goed in ben; 

Ik wil zelfsturend en autonoom zijn; 

Ik wil zelf kunnen zien dat ik beter word; 

Ik wil breed uitgedaagd worden binnen mijn mogelijkheden, talenten en 

interesses; 

Ik wil samen met anderen, betekenisvol en toekomstgericht leren; 

Ik wil kennis en vaardigheden ontwikkelen die ik nodig heb om nu en later als actief burger te kun-

nen meedoen in onze samenleving. 

 

De zeven uitspraken zijn verder concreet gemaakt in ‘gedragsindicatoren’ voor medewerkers van de 

Rijdende School. Hierin wordt concreet beschreven wat gedaan wordt om de wensen van ieder kind 

ook echt waar te maken. De visie wordt regelmatig besproken en indien nodig aangevuld of aange-

scherpt op basis van voortschrijdend inzicht, opgedane ervaringen en/of nieuwe keuzes. De zeven 

uitspraken en de actuele gedragsindicatoren vindt u terug in de schoolgids. 

 

Onderwijs bij de Rijdende School 

 

Het onderwijs wordt verzorgd in rijdende scholen en door middel van afstandsonderwijs. Op basis 

van de route van de ouders en de onderwijsbehoeften van het kind, bepaalt een planner wekelijks 

waar rijdende scholen geplaatst worden, welke kinderen afstandsonderwijs krijgen en welke leer-

kracht waar ingezet wordt.  

 

Momenteel beschikken we over tien grote 

scholen en elf minischolen. De grote 

(uitschuifbare) scholen worden geplaatst door 

onze chauffeurs/technische dienst. De scho-

len zijn uitgerust met alle basismaterialen die 

een reguliere basisschool ook heeft. Minischo-

len worden vooral ingezet op kermissen en 

circussen tot vier kinderen. De leerkrachten 

rijden de minischolen meestal zelf naar de les-

plaats. 
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Kinderen die naar het buitenland reizen en/of regelmatig op 

lesplaatsen met weinig kinderen verblijven, krijgen naast 

onderwijs in rijdende scholen onderwijs via een digitale leer-

omgeving. We noemen deze combinatie van contactonder-

wijs en online afstandsonderwijs ook wel: hybride onderwijs. 

Kinderen worden hierbij ook online op elkaar betrokken, 

leren samenwerken en elkaar feedback geven. Het in eigen 

beheer ontworpen digitale leerlingvolg- en administratiesys-

teem ‘NaviLeren’ ondersteunt ons bij het vormgeven van 

ons onderwijs. 

 

Gast- en winterscholen 

Meerdere kinderen maken jaarlijks gebruik van één of meer gast-

scholen. Vanuit de Rijdende School wordt dan, waar nodig, onder-

steuning geboden bij het onderwijs. Bovendien ontvangen gast-

scholen vanuit de Rijdende School een vergoeding voor deze gast-

vrijheid.  In de wintermaanden zitten de meeste kinderen op een 

reguliere basisschool. Deze wordt ook wel de ‘winterschool’ ge-

noemd. Voor het onderwijs in de basisvaardigheden (taal-lezen-

rekenen) wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van de me-

thodes en aanpak van de winterschool. Wat betreft het onderwijs 

in de zaakvakken, expressie, Engels, bewegingsonderwijs, begrij-

pend lezen, sociale ontwikkeling en persoonsvorming hanteert de Rijdende School eAen eigen aan-

pak gebaseerd op de eigen schoolvisie. Afstemming met de ongeveer 100 scholen door het gehele 

land én met de ouders over de ontwikkeling van de kinderen is een belangrijke taak van de leer-

krachten. Ouders, winterscholen en Rijdende School zijn immers partners en gezamenlijk verant-

woordelijk voor de doorgaande ontwikkelingslijn van de kinderen.  

 

Contactgegevens Stichting Rijdende School 

Rijnstraat 74 

4191 CM Geldermalsen 

 

Postbus 188 

4190 CD Geldermalsen 

 

E-mail: info@rijdendeschool.nl 

Telefoon: 0345 – 572651 

Website: https://rijdendeschool.nl/  

 

Nora Booij 

Directeur bestuurder 

https://rijdendeschool.nl/
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De Singel - Dordrecht 

Introductie 
De zomervakantie is alweer in zicht en dat betekent dat we het schooljaar 2020-2021 alweer bijna gaan 
afsluiten. Hoewel we tijdens de lockdown enige tijd gesloten zijn geweest, was het vanaf het moment dat 
het internaat weer opende weer ouderwets gezellig met elkaar. De afgelopen weken hebben we van alles 
ondernomen en daar vertellen we graag meer over. En tegelijk willen we hierbij van de gelegenheid ge-
bruik maken om iedereen alvast een hele fijne zomer (vakantie) te wensen!  
 
Juf Door van de recreatiekeet vertelt… 
Wat was het weer fijn om de kinderen na een lange tijd weer te zien en te spreken in de Keet. Want ja 
corona bracht heel wat teweeg, ook op De Singel. Ik was dan ook ontzettend blij toen het internaat weer 
opende en dat ik weer activiteiten voor de kinderen kon organiseren. Wat dacht je bijvoorbeeld van een 
echt escapespel spelen, erg leuk en ook nog eens goed voor het samenwerken met elkaar! 
 
Natuurlijk was er ook weer alle ruimte om lekker muziek te (leren) maken op bijvoorbeeld het keybord of 
het drumstel. Of een potje tafelvoetbal te spelen, te darten of elkaar uit te dagen voor een spelletje air-
hockey. Wat ook bij de kinderen erg in de smaak viel was het uit elkaar halen van een computer of een 
fiets. Wat een verrassende onderdelen werden er ontdekt! En ja, bij juf Door in de Keet gaat er niets weg 
dus ook daar zijn we weer creatief mee aan de slag gegaan! 
 
Toen het zonnetje na een tijdje echt doorbrak zijn we weer heerlijk buiten aan de slag gegaan. Voetballen 
in de voetbalkooi, lekker skelteren, fietsen en… op zoek gaan naar foto’s tijdens een speurtocht! Er valt 
dus weer genoeg te beleven op De Singel! 

Groepsfeestje Heerlijk Hollands 
Na tijden van veel regels kwamen er gelukkig ook weer enige versoepelingen. Toen het weer mocht, heb-
ben we een klein Hollands themafeestje met de kinderen en aanwezige medewerkers van het internaat 
georganiseerd. De middag begon met een modeshow en aansluitend was er een heerlijke barbecue. Dat 
was een groot succes! 
 
Wist je dat…? 

• De kinderen met elkaar een domino challenge hebben gedaan? De uitdaging was om de meeste 

steentjes op een rij te zetten en dat er vervolgens zoveel mogelijk zouden omvallen 

• Recreatieleidster Dorothea eind april op bezoek is geweest bij Ko Wage? Ko Wage is de voor-

ganger van Dorothea en werkte vroeger in de recreatiekeet van De Singel. Samen hebben ze her-
inneringen opgehaald over zijn tijd op De Singel en over het Hattemkamp, het Ardennenkamp, 
Kunstmin, enzovoorts. Ko gaf aan erg blij te zijn met alle brieven en mailtjes die hij nog regelmatig 
van oud-bewoners van De Singel krijgt  

• De kinderen apenkooien hebben gespeeld voor de verjaardag van Dorothea? De gymzaal was 

helemaal omgebouwd en iedereen deed gezellig mee! 
 
Nieuwsgierig naar ons internaat? Neem dan gerust contact met ons op 
De Singel 
Burgemeester de Raadtsingel 93A 
3311 JG Dordrecht 
078 – 648 55 55 



Mail info  LOVT Pagina 10 

Het schooljaar 2020-2021 loopt alweer op z’n eind. Het was door alle omstandigheden opnieuw een 

bijzonder jaar te noemen. Gelukkig hebben we in de periode dat we open waren wel nog een hoop 

leuke en mooie momenten met elkaar kunnen vieren. Ook deze laatste weken voor de 

zomervakantie gaan we er met z’n allen nog een gezellige tijd van maken. En we hopen natuurlijk 

dat we iedereen na de zomervakantie weer in alle gezondheid op ons internaat mogen verwelkomen.  

 

De Stuurhut 

Het was tijdens de lockdown periode erg rustig op de Stuurhut, dus we 

waren ontzettend blij dat we de kinderen weer mochten verwelkomen. Het 

was gelijk gezellig met elkaar en we hebben allerlei dingen ondernomen. Zo 

hebben we dit jaar meegedaan met een lokale editie van de Koningsspelen. 

Dit was een buurtinitiatief waarbij wij hebben mogen helpen. De 

Koningsspelen vonden plaats op ons voorplein. Hier hebben we met elkaar 

en de buurt een leuke middag beleefd! 

 

Verder waren de mooie dagen dit voorjaar schaars, dus we zijn ontzettend 

blij dat het zonnetje eindelijk schijnt! We zijn nu dan ook regelmatig lekker 

buiten te vinden. En ook zijn we al op stap geweest om met elkaar een ijsje 

te halen. Smullen!  

 

De Sloep 

Ook op de Sloep is het de afgelopen maanden wat rustiger 

geweest. Tijdens de lockdown waren we beperkt geopend i.v.m. de 

stage en examens van enkele jongeren. Inmiddels zijn we wel 

weer volledig geopend en daar zijn we natuurlijk erg blij mee! We 

vermaken ons prima op de groep, bijvoorbeeld door met elkaar de 

koken. Zo hebben we laatst overheerlijke sushi met elkaar 

gemaakt! 

 

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 - Capelle aan den IJssel 
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De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.  

Een jaar waar we met gemengde gevoelens op terug kijken. We zijn 

vrolijk gestart, wel op afstand en met mondkapjes op. En niet alle 

volwassenen mochten gelijker tijd aanwezig zijn maar…………. iedereen 

kon naar school en de groepen waren compleet. 

Wat was het een teleurstelling dat we vlak voor de kerst toch dicht 

moesten in verband met de lockdown en wat was de teleurstelling groot 

toen bleek dat we pas in maart weer gedeeltelijk open konden. Toch 

werd het vanaf dat moment weer meer leefbaar en gezellig op de 

groepen.  

 

En nu mag iedereen weer gewoon naar 

school, hebben we weer veel gelach, 

gemopper en gestoei op de groepen. 

Stapt iedereen weer dagelijks op de 

fiets in plaats van achter de laptop, 

verheugen we ons op een mooie zomer 

en hopen we dat het zo mag blijven 

zodat we volgend jaar weer kunnen 

schrijven over spannende activiteiten 

en leuke uitstapjes. 

 

Op het moment dat we dit schrijven zitten we te wachten op de 

examenuitslagen, spannend! En het eind van het schooljaar 

gaan we helaas afscheid nemen van een aantal jongeren en 

medewerkers. Het wordt geen knalfeest maar we hopen dat, 

alles goed blijft gaan, we op een leuke manier afscheid kunnen 

nemen. 

Het was een raar jaar, we hebben elkaar vaak moeten missen 

en als we er wel waren dan moesten we afstand bewaren. 

Hopelijk gaan we er volgend jaar weer met z’n allen tegen aan, komen we gezond weer terug 

en kunnen we weer leuke dingen ondernemen. 

 

Alle kinderen, ouders en medewerkers van Internaat de Prinsenvaart wensen iedereen een 

hele fijne vakantie! 

 

 

 

Prinsenvaart – Maasbracht  
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Hallo allemaal, ondanks dat het internaat door de lockdown een tijdje dicht was, hebben we jullie 

toch heel wat te vertellen vanuit Lemmer. Wat is het fijn om elkaar weer vaker te kunnen ontmoeten 

en de kinderen en jongeren op het Kompas te kunnen ontvangen. Op dit moment genieten we van 

het mooie weer en wordt er lekker buiten in de tuin gespeeld en is er ook alweer gezwommen bij het 

Lemster strand. 

 

De komende tijd is het voor de examen-kandidaten even spannend of zij hun diploma hebben 

behaald. Dat betekend ook dat we weer afscheid nemen van kinderen en gelukkig staan daar een 

paar leuke groepsuitjes voor gepland. De jongste kinderen willen dolgraag jumpen bij een 

trampolinepark en de oudste kinderen gaan naar een klimpark in de buurt. 

We nemen jullie even mee terug in de tijd en vertellen wat we vanaf december allemaal met elkaar 

hebben meegemaakt. Eigenlijk teveel om op te noemen, daarom een kleine selectie! 

 

Begin december hebben we samen met de kinderen Sinterklaas op de groepen 

kunnen vieren. Er was voor de jongste kinderen een videoboodschap van 

Sinterklaas gestuurd, toen we deze aan het kijken waren hebben er Pieten 

stiekem cadeautjes gebracht. Wat een verrassing! De jongeren hadden een 

lootje getrokken en hebben veel lol gehad om de gedichten en bijbehorende 

cadeautjes.  

 

Net als in de eerste lockdown bleven we contact houden met ouders, kinderen 

en jongeren. Begin van het jaar zijn we aan het videobellen geweest met alle 

groepsleiding en ouders en kinderen. Ook zijn we veel aan het appen en bellen.  

De kinderen hebben al een paar keer leuke opdrachten gekregen; bijvoorbeeld waar is onze 

mascotte Billy Beer op het internaat (zie collage) en van welke groepsleiding zijn deze huisdieren.  

Begin februari mochten de basisschoolkinderen weer naar school en die hadden ook het geluk om 

nog een paar dagen te kunnen schaatsen op de ijsbaan bij ons voor de deur. 

 

Na de voorjaarsvakantie zijn de kinderen, die volgend schooljaar op Het Kompas komen  regelmatig 

wezen logeren om alvast te wennen. Altijd spannend voor kinderen en ouders. We bouwen het 

daarom ook, in overleg met ouders, rustig op. Eerst een middagje spelen, dan eens blijven eten en 

tot een paar nachtjes logeren.  

 

Ieder jaar wordt er op initiatief van ouders en groepsleiding geld ingezameld 

voor het goede doel. Via de vergeet-me-nietjes actie voor stichting Komma 

kwamen we in contact met de initiatiefnemers van Honderdduizend stappen uit 

Lemmer.  

 

Dit jaar was er op 21 mei een Home made High tea af te halen door 

ouders, kinderen, personeel Het Kompas en personeel Kinderopvang 

Prokino Lemmer. Dat resulteerde in het verzorgen van een high tea voor 

bijna 60 personen. En had een prachtige opbrengst van 450 euro. Waar 

we natuurlijk hartstikke trots op zijn! 

 

 

 

Nog een paar weekjes en dan begint de zomervakantie; 

voor iedereen geniet van de zomer en blijf gezond! 

 

Groetjes Het Kompas Lemmer 

Het Kompas - Lemmer 
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Koningin Juliana-Terneuzen 
Beste lezers, 

Eindelijk lijkt het erop dat we de coronaperikelen weer een beetje achter ons kunnen laten. 

Onze groep, de Draken telt sinds januari 15 kinderen. We hebben Brennan verwelkomd op het mo-

ment dat het internaat weer openging. Brennan heeft al een broer en een zus op het internaat, dus 

helemaal nieuw is het niet. Maar het blijft toch spannend om ineens zolang van boord weg te zijn. 

En hele dagen naar school en internaat. Brennan doet het hartstikke goed en af en toe blijft hij een 

weekje aan boord om even bij te tanken. 

 

Vorige week hadden wij een verlate wenweek, waarbij  Nikky kwam logeren. Het was prachtig weer 

in die week, dus we hebben heerlijk buiten allerlei activiteiten met water gedaan; flessenvoetbal, 

zwembadje gevuld, waterballet met de brandslang en zo meer. 

 

Over een paar weekjes, eind juni, staat er nog een 

wenweek op het programma. 

Natuurlijk hebben wij de afgelopen periode een ook 

leuke activiteiten gedaan. Een aantal verjaardagen 

hebben wij gezamenlijk gevierd met een spelmiddag in 

de grote zaal waarbij iedereen die wilde ook nog ge-

schminkt kon worden. Als feestelijke afsluiting hebben 

we met zijn allen pannenkoeken gebakken op drie pla-

ten die wij cadeau hebben gekregen van de oudercom-

missie. Zo kon iedereen aan tafel zijn/haar eigen pan-

nenkoekjes bakken! 

 

De paasviering was erg leuk met als start een heerlijk 

paasontbijt. ’s Middags paaseieren zoeken, een spel-

circuit in de voetbalkuil op het terrein en paasknutsels 

maken in de groep.  En onze gastvrouw heeft die 

avond voor een feestelijke maaltijd gezorgd. Een ge-

slaagde dag! 

 

Voor de komende maand staat ook al weer een feeste-

lijke dag gepland, maar dat blijft nog even een verras-

sing. 

 

Omdat het er nu naar uitziet dat we komend schooljaar zullen groeien zijn we druk aan het puzzelen 

om na de zomervakantie te kunnen starten met twee kleine groepen (van 8 of 9 kinderen). 

 

Mocht u ons internaat in Terneuzen eens willen bezoeken, dan kan dat natuurlijk! U kunt dan bellen 

naar 0115-686100 en wij maken dan een afspraak. 
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We hebben er maanden naar uitgekeken; de versoepelingen waardoor de jongeren weer voldoende 

vrijheden krijgen om met elkaar af te spreken, zowel buiten als binnen. Samen met leeftijdsgenoten 

de week doorbrengen is wat het leven op het schippersinternaat zo bijzonder maakt.  

Nog de laatste stapjes en dan verwachten we dat we ook alle ouders weer tegelijkertijd mogen 

ontvangen. Wat missen we het om gezellig met elkaar de week te starten op het Julia internaat 

onder het genot van een kopje koffie, samen Kerstmis te vieren, gezinsdagen en Meander Kids en 

alle andere momenten. Maar 1 ding is zeker, we gaan het allemaal inhalen. 

 

 

Het einde van dit schooljaar is in zicht. Ondanks dat veel dingen anders gingen 

dit jaar, blijven er ook veel dingen hetzelfde. De examenkandidaten zitten vol 

spanning te wachten op de uitslag. Groep 8 is volop aan het oefenen voor de 

eindmusical en voelt de spanning van het afscheid van de vertrouwde school en 

klasgenootjes.  

 

Er komen 5 nieuwe kinderen die, samen met hun ouders, starten aan een groot avontuur, zowel op 

school als op het internaat. Dit jaar verlaten slechts twee jongeren het Julia internaat. Natuurlijk 

wensen wij hen een mooie toekomst en hopen we dat we hen, samen met de ouders, genoeg 

bagage hebben meegegeven om op eigen benen te staan. 

 

Wij kijken vooral uit naar het nieuwe schooljaar waarin we weer kunnen: 

 

Wilt u langskomen op het Julia internaat?  U bent altijd van harte welkom. 

Julia internaat, Schipperskade 75, 3331 ME Zwijndrecht. 

Tel. 078-6205555 

FIJNE VAKANTIE!  

Julia - Zwijndrecht                                                                                                             
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Beste lezers, 

De zomer heeft inmiddels zijn intrede gedaan. De lange avonden, warme zonnestralen brengt het 

toch al levendige internaat nog meer in beroering. Het bruist van tal van activiteiten. 

 

Op het internaat wordt al intensief 

gebruik gemaakt van het zwembad. 

Elke vrij uurtje wordt door de kinderen 

aangegrepen om een plons in het water 

te doen. Op het terrein van het 

internaat zijn recent behoorlijk grote 

parasols en stevige picknicktafels 

aangeschaft om zo een gezellig 

schaduwrijk plekje te creëren.  

In de week van koningsdag waren niet alle scholen vrij. Er verbleven dus 

die dag kinderen en jongeren op het internaat. Gelukkig waren er ideeën 

te over en hebben de kinderen genoten van buitenactiviteiten met als 

afsluiting een heuse barbecue.  

 

Woensdag 19 mei 2021 liepen er een aantal vreemde figuren 

rond in Werkendam. Op deze woensdagmiddag werd er namelijk 

door de recreatiecommissie 

e e n  v o s s e n j a c h t 

georganiseerd. Zo zagen we 

een clown ijs scheppen, was er 

een kapitein goed de weg kwijt 

en kwamen we inheemse 

diersoorten tegen. De meeste 

groepen wisten de vossen op te sporen en gelukkig heeft niemand 

de clown met het lekkere schepijs over het hoofd gezien. Voor 

groot en klein een geslaagde activiteit. 

 

Woensdag 2 juni jl. werd er voor de jongeren het spel jachtseizoen, 

waarbij groepen elkaar moeten zoeken op basis van een steeds 

veranderende locatie, georganiseerd en daarna vond een 

frikandellenrally plaats. Bij het verorberen van de frikandellen was 

het een hilariteit alom: wie zou de meeste frikandellen eten?  

 

 

 

In de week van 14 juni hoopt men een themaweek te houden over: 

een goede vaart. Naast verhalen en schriftgedeeltes uit de Bijbel 

staan er rondom dit thema verschillende zaken en activiteiten op de 

planning. Een aansprekend thema voor jong en oud! 

De Merwede – Werkendam 
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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  


