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M A I L I N F O L OV T
Beste lezers.

Dit keer een kortere mailinfo dan u van ons gewend bent.
Er spelen op dit moment meerder dingen binnen de internaten
Door de versoepelingen van de coronaregels hebben veel internaten moeite om de bezetting
rond te krijgen. Een locatiemanager die een nachtdienst draait, en een oma die komt helpen
met de was. Alles word ingezet om de boel draaiende te houden.
Een veel triester bericht is dat het ene internaat te horen heeft gekregen dat zij na de
zomervakantie moeten sluiten en enkele andere binnen afzienbare tijd. We willen
benadrukken dat het een voorgenomen besluit is, en dat er onder andere door het LOVT hard
aan gewerkt word om tot een redelijke oplossing te komen. We hebben het namelijk over ons
kostbaarste bezit,: onze kinderen. Oftewel, als het aan ons ligt is het nog geen gelopen race.
Er zijn gelukkig ook positieve dingen.
We zijn weer terug bij af:
We zijn weer terug bij af, deze benadering heeft meestal een negatieve lading. Het lijkt dan of
we niets zijn opgeschoten, weer terug bij het begin. Maar deze keer heeft de uitdrukking een
positieve lading. Want we weer terug bij af we zijn weer (bijna) terug bij het oude normaal.
De klassen zijn weer bijna gevuld en de mondkapjes zijn weer naar de prullenbak verwezen.
We kunnen weer vooruitkijken en durven voorzichtig weer vooruit te plannen, zoals de
aankomende beurs in Gorinchem, waar we u hopelijk kunnen begroeten in onze stand.
Blij zijn wij zeker voor “onze” kinderen/ jongeren die in deze “coronacrisis” onevenredig hard
geraakt zijn door alle maatregelen.

Vriendelijke groet
Annemarie Vermeeren

Agenda
11-03-`22 Bestuursvergadering
17 t/m 19-05-`22
Beurs Gorinchem

Het waladres van het LOVT :
Industrieweg 1-b
3433 NL Nieuwegein
Tel. Voorz. LOVT: 0623225399

E-mail: info@lovt.org
Website : www.lovt.org
Redactie : mailinfo@lovt.org
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Sint Nicolaas - Nijmegen
Nieuws vanuit het Sint Nicolaas...
Het nieuwe jaar is weer begonnen! We hoopten op een goed begin van het jaar, maar dit
was voor de Dieze wat minder goed begonnen. Bijna alle kinderen zaten in quarantaine,
waardoor ze een week langer aan boord waren.
Ook was februari een spannende maand voor de kinderen van groep 8. De
cito toetsen zijn gemaakt en de adviesgesprekken zijn geweest. De
kinderen zijn gaan kijken op verschillende middelbare scholen, zodat ze
voorbereid de voorjaarsvakantie in gaan.
De Theems is al bezig met de voorbereidingen voor
het kamp, gelukkig is er weer meer mogelijk en
hopen we dat we weer kunnen genieten van allerlei
leuke activiteiten.
Woensdag 23 februari is de Dieze groep naar
Centerparcs Heijderbos geweest, lekker zwemmen in
een subtropisch paradijs.

Deze week mochten de kinderen ook weer verkleed naar
school, omdat carnaval weer is begonnen. Wat fijn dat we
carnaval gelukkig weer mogen vieren, Alaaf!

En dan lijkt er toch een einde te komen aan een periode van 2 jaar waarin we steeds weer
te maken hadden met maatregelen die impact hadden op ons allemaal.
We zijn heel trots op onze jongeren die zich er toch doorheen geslagen hebben, en respect
voor ouders die zich aan de regels hebben gehouden.
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Stichting rijdende school
UPDATE

FEBRUARI

2022

Tot onze grote vreugde stromen de eerste (volle) routes van de ouders binnen. Nederland bereidt zich
voor op het organiseren van kermissen en circussen. Dat betekent dat wij ons, na twee jaar ‘anders’
werken, weer voorbereiden op een écht reisseizoen. Nederland kent jaarlijks meer dan 1500 terugkerende kermissen. Kermissen en circussen die langer dan een weekend op één plek verblijven én waar
schoolgaande kinderen zijn, kunnen rekenen op onderwijs vanuit de Rijdende School: fysiek in een
rijdende school of via afstandsonderwijs. In een ‘normaal’ reisseizoen doen we zo’n 500 lesplaatsen
in Nederland aan. En die 500 plaatsen hopen we in 2022 weer te bezoeken! Vooralsnog lijken de bakens goed te staan voor onderhoudende circusvoorstellingen, gezellige circusfestivals en bloedstollende kermisattracties.
Zoals wij nu kunnen inschatten hebben de meeste exploitanten en circussen de coronacrisis doorstaan. De ondernemende houding van ouders én jongeren maakt dat ze het hoofd boven water hebben weten te houden. Laten we hopen dat dat vanaf 2022 beloond wordt met veel publiek dat kermis
viert en/of een circusvoorstelling bezoekt.
Van de nood een deugd maken
De afgelopen tijd hebben we van de nood een deugd gemaakt en diverse rijdende scholen een opknapbeurt gegeven. Ook is de ventilatie in de scholen aangepakt zodat deze
voldoen aan de normen van ‘frisse scholen’. Niet alleen de
scholen hebben een opknapbeurt gekregen. Ook het gebouw in Geldermalsen van waaruit alle bedrijfsprocessen
aangestuurd worden, heeft een kleine renovatie ondergaan.
Hier is aandacht geweest voor duurzaamheid, uitstraling en
ventilatie van de ruimtes volgens de nieuwste eisen. Zowel
de leerlingen als het team zitten er dus weer goed bij.
(Inter)nationale aandacht voor afstandsonderwijs
We merken dat er steeds meer aandacht is voor
hybride vormen van onderwijs, vanuit binnen- en
buitenland. Zo is ons afstandsonderwijs onder de
aandacht gekomen van de Europese commissie. In
opdracht van de Eurocommissaris voor onderwijs is
een korte film gemaakt over ons afstandsonderwijs. Een voorbeeld van een good practice in Europa. Ook zijn we uitgenodigd een presentatie te verzorgen en de dialoog aan te gaan over hybride onderwijsvormen. De video is te bekijken via:
https://www.schooleducationgateway.eu/nl/pub/
latest/practices/rijdende-school.htm
Nieuwe collega’s
Tot slot gaan we het nieuwe reisseizoen in met vier nieuwe collega’s. Een technisch vakman/
chauffeur, twee leerkrachten en een leerkrachtondersteuner komen het team versterken. Ondanks
dat het vinden van nieuwe en goede medewerkers een steeds grotere uitdaging is, is het ons gelukt
goede mensen aan te trekken.
Wij gaan vol vertrouwen het reisseizoen 2022 in!
Nora Booij

Mailinfo LOVT

Pa g in a 5

Eben– Haëzer - Dordrecht
De eerste maanden van 2022 liggen alweer achter ons.
We zijn dankbaar dat we ondertussen afscheid hebben
genomen van veel maatregelen rondom het corona-virus.
Na de kerstvakantie hadden we op Eben-Haëzer veel positieve testen en dus quarantaines.
Gelukkig is het nu weer wat rustiger. We gaan weer richting het voorjaar, daar krijgen we
weer helemaal energie van!
In januari namen we afscheid van Juf Joke. Zij heeft
heel veel jaren bij ons gewerkt. Eerst in op een leefgroep en later in de wasserij. We zijn dankbaar voor
alles wat ze voor Eben-Haëzer heeft betekend en hopen dat ze nu van haar pensioen mag genieten! Speciaal voor deze gelegenheid hebben we Juf Joke uitgeroepen tot ’s werelds beste wasjuffrouw!

De afgelopen weken was het vaak
ook heerlijk weer om buiten te spelen en om lekker op stap te gaan.
Een kleine impressie!

Deze week is het biddag. Wat is er veel aan de hand in de wereld. We denken dan natuurlijk
ook aan de oorlog in Oekraïne. We bidden om vrede en hulp van Boven en of de Heere God
deze wereld Zijn Liefde geven!
Want Uw is 't Koninkrijk, o HEER, Uw is de kracht, Uw is al d' eer.
U, die ons helpen wilt en kunt, Die, in Uw Zoon, verhoring gunt,
Die door Uw Geest ons troost en leidt, U zij de lof in eeuwigheid!
Een hartelijke groet vanuit Dordrecht vanaf Eben-Haëzer!
‘Het Beste Na Thuis’
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Koningin Juliana - Terneuzen
Met net een heerlijke zonnige voorjaarsvakantie achter de rug (na een zeer stormachtige week!) nu de tijd
genomen om weer wat nieuwtjes en voorbije activiteiten met jullie te delen.
Het ligt al even achter ons, maar we hebben in de voorbije decembermaand weer volop kunnen genieten van
alle mooie surprises die door kinderen, ouders en leiding in elkaar waren geknutseld.
Een jaarlijks hoogtepunt!
Een week later hadden wij al de Kerstviering gepland. Wel wat vroeg, maar omdat
anders verschillende vieringen tegelijk met de schoolactiviteiten vallen toch de
handigste datum. En achteraf waren we hier extra blij om omdat een week voor de
Kerstvakantie de internaten in verband met corona dicht moesten en dus voor veel
scholen en internaten de Kerstviering niet door kon gaan. De geplande viering samen
met alle ouders, kinderen en leiding moesten we een jaartje vooruitschuiven. Maar met
de kinderen hebben we een mooie middag gehad met Kerst als thema: spelletjes,
muziek en een fotoshoot. Als kerstdiner een maaltijd waarbij iedereen zelf
pannenkoeken kon bakken op speciale platen en beleggen met allerlei heerlijks. Dat
viel goed in de smaak!
In de januarimaand hadden wij een heleboel verjaardagen te vieren. Daar hebben we
een groot feest van gemaakt door een gymzaal af te huren en daar is door onze stagiair
Zineddine apenkooi georganiseerd. Iedereen kon zijn of haar energie kwijt op deze
manier. Na afloop friet met een snack en ijs. De goedweeractiviteit die door stagiaire Ilya
was voorbereid voor die dag houden we nog tegoed.
Intussen is er in het team van de Draken en Schelpen wel wat veranderd. Eén van de
juffen, juf Elvira, heeft na bijna 16 jaar een andere werkplek gevonden. Door de corona
viel het afscheid een beetje in het water, maar dat hebben we onlangs goed gemaakt; ze
is flink in de watten gelegd door ons allemaal.
Gelukkig kunnen we ook melden dat we twee nieuwe juffen hebben
gevonden die ons team komen versterken: Juf Gerby en juf Ani. Daar zijn
we heel blij mee!! Het team is nu weer compleet.
We hebben een paar rommelige maanden achter de rug waarbij de groep
niet vaak compleet was vanwege corona. Toch hebben de kinderen zich
goed kunnen vermaken met onder andere bezoekjes aan het
schelpenstrandje bij de zeedijk waar we dan met skelter, step of fiets heen
gingen. Er werden appelflappen gebakken en er is zelfs een heus bordspel
gemaakt door een paar creatieve dames.

In de eerste wenweek mochten wij Fiona ontvangen. Zij had er
superveel zin in en heeft het reuze naar haar zin gehad en
natuurlijk is zij verwend met een leuk welkomscadeautje. Wel
heerlijk dat grote zus ook al op het internaat zit. Fiona heeft
voor de juffen een hele lieve tekening achtergelaten. In april is
de volgende wenweek.
We zijn inmiddels gestart met de volgende periode; daar hoort u in een volgende nieuwsmail meer over.
De Draken en de Schelpen.
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Van de Redactie
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

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.

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

