
Koersbericht

Go, go, go, hup, hup, gaan! Vooruit!
Voor vertrek eerst de route checken! Om onze koers te kunnen bepalen kijken 
we vanzelfsprekend ’vooruit’, het thema van deze Langszij. Wat staat ons te 
wachten, welke veranderingen zijn er op komst, wat is een vast gegeven en 
wat is er nog onduidelijk? Voor een organisatie die het gezinsbedrijf wil on-
dersteunen, is vooruitkijken en op koers blijven een must. Toekomstbestendig 
vooruit, wie wil dat nou niet?!

De LOVK loopt graag vooruit op alle onderwijskundige en maatschappelijke 
ontwikkelingen. Het blijft een uitdaging om onze ouders en stakeholders tel-
kens weer te verrassen met nieuwe zaken. Maar enkel ’iets nieuws’ brengen is 
natuurlijk niet waar het om gaat; het nieuwe moet ook echt een verbetering 
in zich meedragen. Met verbeteringen is een organisatie werkelijk gebaat en 
maakt zij vorderingen … dan gaat zij vooruit.

De LOVK wil de varende kinderen vooruitbrengen in hun ontwikkeling. Spin in 
het web hierbij zijn onze mentoren. Zij observeren het kind waar mogelijk en 
hebben intensief contact met de ouders. Dit alles met het doel om samen het 
kind in zijn ontwikkeling vooruit te helpen en een probleemloze doorstroming 
naar groep 3 te bieden! 

In het regulier onderwijs wordt in de groepen 1 en 2 Engels aangeboden. De 
LOVK speelt hierop in en ontwikkelt – op zichzelf staande – lessen Engels voor 
op de website. In januari 2018 kunnen ouders hier vrijwillig gebruik van ma-
ken. De handpop Woolly helpt hen hierbij.

Daarnaast wil de LOVK de varende kinderen zo vroeg mogelijk voorbereiden 
op een veilig leven aan boord. Het zwemonderwijs neemt dan ook een be-
langrijke positie in. Optisport verzorgt de zwemlessen aan onze kleuters en 
doet dit zoveel mogelijk op maat.

De LOVK kijkt voortdurend vooruit. Onze nieuwe website, waar BSOS (Basis-
scholen Onderwijs Schipperskinderen) nu ook een plaats op heeft gekregen, is 
in de lucht. Momenteel wordt ons peuterpakket herzien. Het kleuteronderwijs 
op Het Zwanejong is zeer eigentijds door het gebruik van maanddoelen en 
-thema’s. Het digibord wordt hierbij intensief gebruikt. 

De LOVK blijft flexibel bij elke stap vooruit. Dit laten we onder andere zien 
door de grootte van de organisatie af te stemmen op de behoeften van de 
doelgroep, door het openen van nieuwe locaties en door het Landelijk Bureau 
te verplaatsen naar een centralere locatie. Ook zijn we met het gehele team 
aan de slag gegaan met de aanbevelingen uit de ouderenquête. Daarnaast 
richten we ons op het onderwijs aan Belgische kleuters; we onderhouden 
goede contacten met basisscholen De Schroef, Don Bosco en Campus KaJee.

Onze intensieve samenwerking met de 
varende ouders komt op drie manieren 
tot uitdrukking in het drieluik. Via de 
mentor, het afstandsonderwijs en het 
ligplaatsonderwijs onderhouden we 
goede contacten met elkaar, wat het 
varende kind ten goede komt. 

Samengevat komt het erop neer dat de 
LOVK en alle medewerkers het varende 
kind centraal stellen en er alles aan 
doen om het vooruit te helpen! 

Anita van Laren, directeur LOVK
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‘Hello, my 
name is 
Woolly!’

Elzelien de Vormer, mentor LOVK

’Juf,	ik	kan	in	het	Engels	tellen.	One,	
two,	 three,	 four,	five!’	Met	een	stra-
lend	gezicht	en	gepaste	trots	wordt	
deze	 kennis	 met	 de	 juf	 gedeeld.	
Kleuters	zijn	bezig	hun	leefwereld	te	
ontdekken	en	daar	hoort	een	vreem-
de	taal	als	Engels	bij.

Engels	 speelt	 een	 steeds	 grotere	
rol	 in	onze	samenleving.	Ook	in	het	
leven	 van	 onze	 schipperskleuters	
komt	 steeds	 meer	 Engels	 voor:	 een	
matroos	spreekt	Engels	of	papa	tele-
foneert	in	het	Engels...	Op	basisscho-
len	 en	 op	 de	 ligplaatsscholen	 van	
de	 LOVK	 worden	 ook	 lessen	 Engels	
gegeven.	 Uit	 onderzoek	 is	 gebleken	
dat	het	leren	van	een	tweede	taal	op	
jonge	leeftijd	veel	makkelijker	is	dan	
op	latere	leeftijd.

Een	natuurlijke	stap	vooruit	voor	de	
LOVK	 was	 dus	 het	 ontwikkelen	 van	
Engelse	 lessen.	 Er	 is	 een	 werkgroep	
Engels	in	het	leven	geroepen,	die	en-
thousiast	 activiteiten	 heeft	 ontwik-
keld	 waarbij	 kleuters	 spelenderwijs	
kennismaken	met	het	Engels.	

Samen	met	de	handpop	Woolly,	een	
schattig	 schaapje,	 gaan	 de	 kleuters	
liedjes	zingen,	spelletjes	spelen,	naar	
verhaaltjes	 luisteren	 en	 eenvoudige	
gesprekjes	voeren	in	het	Engels.

De	 lessen	 zijn	 optioneel	 en	 starten	
in	groep	1	vanaf	de	tweede	helft	van	
het	 jaar.	 De	 onderwerpen	 sluiten	
aan	bij	de	thema’s	van	VoortVarend.	
Zodoende	 wordt	 er	 nóg	 beter	 afge-
stemd	 op	 de	 belevingswereld	 van	
de	 kleuter.	 Het	 voornaamste	 doel	
van	deze	 lessen	 is	de	kennismaking	
met	de	Engelse	taal,	op	een	leuke	en	
speelse	manier.

‘Hello, my name is Woolly!
 

What’s your name?’

Nieuw LOVK-speelleerpakket 
voor peuters

Marjolein van der Jagt, mentor LOVK

Onlangs	zijn	wij	gestart	met	het	ontwikkelen	van	een	nieuw	peuterpakket.	
Ons	huidige	speelleerpakket	VoorSprong	is	nu	acht	jaar	in	gebruik.	Peuters,	
ouders	en	mentoren	hebben	er	veel	ervaring	mee	opgedaan.	Complimenten,	
suggesties	en	wensen	zijn	op	papier	gezet	en	verzameld.	We	vinden	het	
heel	belangrijk	om	deze	’mee	te	nemen’	bij	het	ontwikkelen	van	het	nieuwe	
pakket.	Het	realiseren	van	kwalitatief	goed	onderwijs	aan	boord	valt	of	staat	
immers	met	de	mogelijkheden	en	het	enthousiasme	van	ouders	om	–	samen	
met	hun	kind	–	met	het	pakket	aan	de	slag	te	gaan.

We	doen	een	kleine	greep	uit	de	(vele)	suggesties	die	wij	in	het	nieuwe	speel-
leerpakket	vorm	willen	geven:
-		Ouders	kunnen	kiezen	uit	verschillende	soorten	activiteiten	die	hetzelfde	

doel	beogen.	Zo	vindt	de	ene	ouder	het	prettig	om	met	zijn/haar	peuter	een	
rollenspel	te	spelen	en	de	ander	om	in	de	dagelijkse	bezigheden	bewust	
speelleermomenten	te	creëren	(zie	foto).

-		De	eigenheid	van	de	peuters	
staat	voorop.	Peuters	zijn	met	
hun	hele	wezen	betrokken	bij	wat	
ze	ondernemen.	Ze	leren	door	
handelend	bezig	te	zijn	met	alles	
wat	er	in	hun	omgeving	aanwezig	
is.	Ze	treden	die	omgeving	’open’	
en	ontdekkend	tegemoet,	meestal	
zonder	vooropgezet	plan.

-		In	het	peuterpakket	is	een	herken-
bare	doorgaande	lijn	naar	Voortva-
rend	duidelijk	zichtbaar.

Het	is	voor	mij	een	mooie	uitdaging	
om	mijn	steentje	te	gaan	bijdragen	
aan	het	nieuwe	speelleerpakket	
voor	peuters.	Ik	ben	heel	benieuwd	
naar	de	ervaringen	die	worden	
opgedaan...	en	de	ervaringen	die	
vervolgens	daarmee	weer	worden	
opgedaan!

Landelijk Bureau 
nabij Het Zwanejong

Begin 2018 verhuist het Landelijk Bureau van de LOVK van Rotterdam naar 
Dordrecht. Ook hierin koerst de LOVK vooruit! De verhuizing sluit naadloos 
aan bij de ontwikkelingen in het afstands- en ligplaatsonderwijs. Door zich 
meer te centreren krijgt de LOVK een nóg sterkere kwalitatieve positie in 
onderwijsland en nóg meer binding met binnenvaartouders en hun kinderen.

Lees verder op pagina 2.
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Onderwijs en begeleiding 
 vanuit zes locaties

 Dordrecht
	 Het	Zwanejong
 Geldelozepad 46-48, 3311 WE
 Telefoon +31 (0)78 639 02 80
  +31 (0)610 99 02 39

 Krimpen aan den IJssel
	 Het	Zwanenmeer
  (gevestigd in internaat De Driemaster)
 Boezemdreef 2, 2922 BA
 Telefoon +31 (0)610 99 02 21 (ma)
  +31 (0)610 02 87 06 (di)
	
 Maasbracht
	 Het	Maashofje 
 (gevestigd in De Toermalijn)
 Neutrale Hoek 4g, 6051KX
 Telefoon +31 (0)610 99 02 24

 Rotterdam
	 De	Zwarte	Zwaan
 (gevestigd in de Wilhelminaschool)
 Natersweg 7, 3082 VA
 Telefoon +31 (0)10 429 21 38

 Terneuzen
 De	Groene	Zwaan
 (gevestigd in basisschool 
 De Oude Vaart)
 Tamarindestraat 4, 4537 XH 
 Telefoon +31 (0)610 99 02 18

 Zwolle
 ’t	Zwanenest
 (gevestigd in basisschool  
 Het Carillon)
 Bachlaan 2, 8031 HL 
 Telefoon +31 (0)610 02 87 56

Bezoek ook onze website 

www.lovk.nl
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Stichting LOVK
  Secretariaat en 

mentoraat 
 Schulpweg 37 
 3084 NG Rotterdam
 Nederland
 Telefoon +31 (0)10 413 00 34
  +31 (0)630 23 04 37
 E-mail landelijk.bureau@lovk.nl
 K.v.K. 24317911

De	stichting	LOVK	heeft	als	doel	het	geven	van	onderwijs	aan	varende	
kinderen	op	bijzonder-neutrale,	protestants	christelijke	en	rooms-
katholieke	grondslag.

Missie
De	LOVK	wil	voor	varende	kinderen	van	3	tot	7	jaar	het	recht	op	onderwijs	
dat	zij	hebben	zo	goed	mogelijk	invullen.	Dat	houdt	in:	rekening	houden	
met	de	specifieke	situatie	van	varende	kinderen	en	hun	ouders	en	zorgen	
voor	probleemloze	doorstroming	naar	het	regulier	basisonderwijs.	

Visie	
De	visie	op	goed	onderwijs	is	samen	te	vatten	in	de	kernwoorden	relatie,	
competentie	en	zelfstandigheid.	Omdat	de	kern	van	het	onderwijs	door	
de	ouders	thuis	wordt	gerealiseerd,	legt	de	LOVK	een	unieke	relatie	
tussen	thuissituatie	en	lessituatie.	Anders	gezegd,	tussen	opvoeding	en	
onderwijs.

Op	basis	van	missie	en	visie	heeft	de	LOVK	haar	strategisch	beleid	voor	de	
langere	termijn	vastgesteld	en	dit	vertaald	in	strategische	doelen.

Directie
A.	(Anita)	van	Laren

Vervolg van de voorpagina

Op	het	Landelijk	Bureau,	nu	nog	in	Rotterdam	gevestigd,	
werken	 de	 directeur,	 de	 managementassistente,	 de	 co-
ordinator	 afstandsonderwijs	 en	 de	 mentoren.	 Op	 deze	
prettige	locatie	met	prachtig	uitzicht	op	de	Waalhaven	is	
ook	de	centrale	logistiek	gevestigd.	Steeds	meer	groeide	
echter	het	gevoel	dat	het	Landelijk	Bureau	dichter	bij	de	
binnenvaartouders	 en	 hun	 kinderen	 moest	 worden	 ge-
huisvest.	Zo	ontstond	het	plan	om	nabij	Het	Zwanejong	
een	mooie	ruimte	te	zoeken	voor	directie,	mentoren	en	
de	 centrale	 logistiek;	 een	 plek	 waar	 de	 samenwerking	
met	de	ouders	en	de	kinderen	in	al	zijn	facetten	vorm	zou	
kunnen	 krijgen.	 Inmiddels	 is	 deze	 locatie	 gevonden	 en	
wordt	deze	verbouwd	tot	een	multifunctionele	ruimte.

Alle	voordelen	van	de	nieuwe	locatie	op	een	rij:
-		De	directie	en	de	coördinatoren	zijn	centraal	bereikbaar	

voor	ouders	en	mentoren.
-		De	leerlingenadministratie	is	centraal	bereikbaar.
-		De	mentoren	zijn	centraal	bereikbaar	voor	ouders.
-		De	centrale	logistiek	wordt	dicht	bij	de	ouders	en	men-

toren	uitgeoefend.
-		Er	zijn	zes	flexibele	werkplekken	voor	mentoren.
-		Er	is	een	extra,	afsluitbare	spreekkamer.
-		Er	is	extra	vergaderruimte	voor	het	management.
-		Er	is	een	vergaderruimte	voor	de	landelijke	mentorver-

gaderingen.
-		Er	is	een	representatieve	ontvangstruimte.

Al	met	al	zijn	we	heel	blij	met	deze	vooruitstrevende	keu-
ze.	We	hopen	u	dan	ook	spoedig	te	kunnen	verwelkomen	
op	onze	nieuwe	locatie:	Papeterspad	5	in	Dordrecht!

Lienke van Dijk, coördinator Afstandsonderwijs en Innovatie

De	LOVK	kijkt	altijd	vooruit.	Met	als	doel	om	samen	met	onze	ouders	goed	onderwijs	voor	onze	kinderen	te	verzorgen,	
zijn	we	altijd	en	op	allerlei	gebied	op	zoek	naar	verbetering.	Een	eigentijdse,	frisse	en	toegankelijke	website	hoort	hier	
ook	bij!	De	afgelopen	maanden	hebben	we	hard	gewerkt	aan	het	realiseren	van	een	volledig	nieuwe	website.	

www.lovk.nl
Op	de	homepage	van	www.lovk.nl	treft	u	onze	informatiefilm	aan,	evenals	het	inschrijfformulier,	het	laatste	nieuws	
en	diverse	uitgaven	van	de	LOVK	(zoals	deze	Langszij,	de	schoolgids,	de	InStap,	enzovoort).
Ook	heeft	de	BSOS	een	plekje	op	onze	website	gekregen.	De	’gastscholen’	waar	de	LOVK	een	speciale	samenwerking	
mee	heeft	zijn	nu	nóg	eenvoudiger	te	vinden.	

Op	de	homepage	zijn	de	tabs	’Afstandsonderwijs’,	’Ligplaatsonderwijs’	en	’Over	ons’	opgenomen.
-		Via	de	tab	’Ligplaatsonderwijs’	komt	u	bij	allerlei	praktische	informatie	over	onze	ligplaatsscholen.	
-		Onder	de	tab	’Over	ons’	is	informatie	te	vinden	over	onze	medewerkers,	de	MR	en	het	bestuur.
-		Via	de	tab	’Afstandsonderwijs’	kunt	u	doorklikken	naar	onze	website	www.zelflesgeven.nl.	

www.zelflesgeven.nl
De	site	www.zelflesgeven.nl	bevat	veel	informatie	die	ouders	ondersteuning	biedt	bij	het	zelf	lesgeven	aan	hun	
kind(eren):
-		Onder	de	tab	’Peuters	en	VoorSprong’	zijn	de	aanvullende	motorieklessen	te	vinden	die	aansluiten	bij	de	activiteiten	

uit	VoorSprong.	Zodra	ons	nieuwe	peuterpakket	ontwikkeld	is,	kunt	u	hier	allerlei	informatie	over	dit	nieuwe	pakket	
vinden.	

-		Onder	de	tab	’Kleuters	en	VoortVarend’	zijn	de	links	opgenomen	die	dienen	ter	ondersteuning	van	de	activiteiten	die	
aan	de	orde	komen.

-		De	tab	’Extra	onderwijsaanbod’	bevat	de	links	naar	de	themapakketten,	informatie	over	groep	3	aan	boord	en	bin-
nenkort	onze	nieuwe	lessen	Engels	voor	kleuters.

Komt	u	vooral	eens	kijken	op	onze	nieuwe	website,	zodat	u	met	eigen	ogen	kunt	zien	op	welke	manier	we	’Vooruit!’	
hier	invulling	hebben	gegeven.

www.LOVK.nl 

vernieuwd!
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Voorlezen Bij	het	voorlezen	uit	een	prentenboek	tonen	we	dit	boek	op	het	digibord.	We	zoomen	heel	eenvoudig	in,	
zodat	alle	kinderen	de	mooie	tekeningen	goed	kunnen	zien.	Hierdoor	zijn	ze	extra	betrokken	en	ontstaat	er	meer	
interactie	bij	het	praten	over	het	boek.	Dit	is	goed	voor	de	woordenschat	en	draagt	bij	aan	het	verhaalbegrip	van	de	
kinderen.

Filmpjes kijken Bij	het	behandelen	van	een	thema	laten	we	een	leuk	filmpje	zien,	waardoor	het	thema	meer	gaat	
leven	voor	de	kinderen.	Ook	zetten	we	weleens	een	dansfilmpje	op.	Iedereen	mag	meedoen!	Op	deze	manier	kunnen	
de	kinderen	even	hun	energie	kwijt.	

Liedjes zingen Op	het	digibord	zoeken	we	een	liedje	en	zetten	we	de	bijbehorende	muziek	op.	Dit	vergroot	het	plezier	
in	het	meezingen.

Woordwebs maken Bij	de	start	van	elk	thema	maken	we	met	elkaar	op	het	digibord	een	mooi	woordweb.

Foto’s kijken Bij	sommige	thema’s	maken	de	kinderen	foto’s	van	bepaalde	voorwerpen	of	situaties.	Het	is	leuk	om	
deze	foto’s	op	het	digibord	te	laten	zien,	zodat	we	allemaal	kunnen	meekijken.	Ook	maken	wij	als	leerkracht	weleens	
foto’s	van	kunstige	werkjes,	die	we	vervolgens	bijvoorbeeld	bij	de	tekst	van	een	liedje	zetten.

Het kiesbord gebruiken Tijdens	de	speelwerktijd	gaan	de	kinderen	met	het	digibord	aan	de	slag.	De	oefeningen	
en	spelletjes	kunnen	ze	alleen	doen,	maar	ook	in	tweetallen	of	met	een	groepje.	We	kunnen	het	bord	namelijk	
horizontaal	kantelen,	zodat	er	een	tafel	ontstaat	waaraan	de	kinderen	goed	kunnen	samenwerken.	We	gebruiken	
deze	’tafel’	bij	leeractiviteiten	als	sorteren,	bij	oefeningen	getalbegrip	en	bij	schrijfoefeningen.

Ieder	kind	kan	op	zijn	eigen	niveau	aan	de	slag	met	het	digibord,	zodat	niemand	zich	hoeft	te	vervelen	en	een	ieder	
maximaal	wordt	uitgedaagd.

Het digibord

We werken inmiddels zo’n half jaar met het digibord in 
de klas. Maar wat doen we nu eigenlijk met dit bord? We 
geven wat voorbeelden.

Ik ben Emma-Lynn, 5 jaar, en ik vaar met mijn papa en mama op 
het schip De Schoonenburg.

Op maandagen, als mama mijn grote broers naar het internaat 
en naar school brengt, hoop ik altijd stiekem dat ik mee mag 
en dat mama mij naar Het Zwanenmeer brengt. Hier ga ik met 

zoveel plezier naar toe. Al moet ik er ’s ochtends al om half 6 
voor in de auto zitten, dat maakt mij helemaal niets uit!

En weten jullie wat ik het leukst vind? De zwemles op maandag! 
Zwemmen doe ik heel graag en er is daar een juffrouw die alle 
kinderen bij hun naam kan noemen, knap hè?

Het Zwanenmeer is ook zo’n fijne school voor mij omdat ik van 
daaruit gemakkelijk naar het internaat kan lopen, waar 

mijn grote broers zitten. En zo krijg ik zelf ook steeds 
meer zin om naar het internaat te gaan!

Ik hoop dat mama mij nog vaak naar 
Het Zwanenmeer brengt. Zelfs mijn 

kleine broertje zou er al graag 
naartoe willen gaan, maar hij mag 
nog niet. Als ik volgend jaar naar 

het internaat ga, zal mijn kleine broertje 
naar Het Zwanenmeer gaan. En hij zal het er net zo leuk krijgen 
als ik, dat weet ik zeker!

Ik vond het heel leuk om dit allemaal aan jullie te vertellen!

Vooruit met die vlag!
Aan	de	LOVK	vlag	is	van	veraf	al	te	zien	dat	er	een	peuter	en/of	kleuter	aan	
boord	is.	Op	deze	foto	is	de	LOVK-vlag	gespot	op	de	Waal	bij	Nijmegen.
Wilt	u	een	(nieuwe)	vlag	ontvangen?	Vraag	er	naar	bij	uw	mentor.	Zij	zorgt	
ervoor	dat	u	snel	onze	vlag	in	top	kunt	hijsen!

Ingrid Heuseveldt, leerkracht en mentor
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Vooruit… met maanddoelen en thema-uitwerkingen in de klas
Anneke van IJken, leerkracht en mentor

Afgelopen	schooljaar	zijn	we	op	de	ligplaatsscholen	gestart	met	een	nieuwe	manier	van	werken,	
die	aansluit	bij	de	doelen	van	KIJK!	(het	observatie-registratiesysteem	waar	ouders	en	kinderen	
aan	boord	mee	werken).	Voor	de	peutergroep,	groep	1	en	groep	2	hebben	we	per	maand	concrete	
leerdoelen	gesteld.	In	één	schooljaar	komen	alle	gestelde	doelen	meerdere	keren	aan	bod.	Door-
dat	we	op	deze	manier	veel	concreter	vooruitkijken,	kunnen	we	veel	gemakkelijker	plannen.	We	
kiezen	per	dag	een	aantal	doelen,	waar	we	op	verschillende	manieren	mee	aan	de	slag	gaan.	De	
doelen	waar	de	kinderen	op	de	ligplaatsschool	aan	werken,	zijn	vaak	ook	aan	boord	aan	de	orde	
geweest.	Dit	heeft	als	voordeel	dat	de	waardevolle	informatie	die	wij	als	leerkrachten	verzame-
len,	aansluit	bij	de	observaties	van	de	ouders	en	mentoren.

De	maanddoelen	zijn	algemeen	geformuleerd;	wij	werken	ze	zelf	uit	binnen	een	maandthema.	
Zo	concretiseren	we	het	leerdoel	’het	herkennen	en	benoemen	van	de	telwoorden	tot	5’	in	het	
spelletje	’Onder	welk	bekertje	zit	de	kastanje?	Onder	de	eerste?	De	tweede?’	Enzovoort.
Daarnaast	 faciliteren	 we	 de	 speelhoeken	 zo,	 dat	 de	 leerlingen	 zelf	 met	 de	 leerdoelen	 aan	 de	

slag	 kunnen.	 Ze	 kunnen	 ex-
perimenteren	 en	 leren	 zo	 op	
hun	 eigen	 niveau,	 bijvoorbeeld	
door	 zelf	 herfstmaterialen	 in	 de	
hoeken	 neer	 te	 leggen	 als	 spel-
materiaal.	 Hier	 kunnen	 wij	 als	
leerkracht	 weer	 gemakkelijk	 op	
aansluiten	 met	 het	 spel	 ’Passen	
er	nog	meer	kastanjes	in	de	con-
tainer?’	of	het	spel	’In	welk	schip	
past	meer	lading?’.

De	maanddoelen	en	thema-uitwerkingen	kunt	u	vinden	op	de	prikborden	in	de	ligplaatsscholen.	
Neemt	u	gerust	een	kijkje!

Door  
samenwerking  

vooruit
Manuela van Wijngaarden

Als	dochter	van	een	leraar	heb	ik	van	jongs	af	aan	meegekregen	
dat	 goede	 samenwerking	 tussen	 leerkrachten/mentoren,	 ou-
ders	en	leerlingen	onmisbaar	is.	Mijn	vader	zei	altijd:	’Hoe	meer	
informatie	wij	van	ouders	krijgen,	hoe	beter	we	kunnen	inschat-
ten	wat	de	beste	plek	voor	het	kind	is.’	Informatie	geven	kost	tijd,	
maar	het	kost	meer	tijd	en	frustratie	een	kind	te	begeleiden	dat	
door	minimale	informatieverstrekking	op	de	verkeerde	plek	zit.

Bij	 ons	 in	 het	 gezin	 is	 een	 hechte	 samenwerking	 met	 de	 leer-
krachten/mentoren	in	praktijk	gebracht.	Onze	oudste	zoon,	die	
nu	op	het	internaat	zit,	 is	daar	nu	helemaal	op	zijn	plek.	Maar	
dat	ging	niet	van	een	 leien	dakje.	Met	heel	veel	plezier	heb	 ik	
hiertoe	 met	 mentor	 Marjolein	 samengewerkt.	 En	 nog	 steeds!	
Doordat	zij	 van	de	zijlijn	meekijkt,	kan	ze	objectief	 tips	geven.	
Hierdoor	kunnen	we	samen	zo	goed	mogelijk	onderwijs	geven	
aan	onze	beide	zoons.

Het	kost	veel	doorzettingsvermogen	en	onuitputtelijk	veel	ge-
duld	om	als	ouder	zelf	je	kind	les	te	geven.	Als	ik	het	alleen	had	
moeten	doen,	denk	ik	dat	ik	de	moed	had	opgegeven.	Samen	sta	
je	sterker,	samen	blijf	je	doorgaan,	samen	werk	je	aan	optimale	
kwaliteit.	Door	samen	te	werken	kom	je	vooruit!

Je kind  
vooruit  
helpen

Marian de Koning-Gans

’Mam,	wat	is	’nadeel’?’	Ik	grijns	een	beetje	en	probeer	het	uit	te	
leggen	…	én	ik	weet	direct	wat	het	nieuwe	woord	van	de	week	
wordt!	 En	 ja	 hoor,	 de	 rest	 van	 de	 week	 komen	 er	 te	 pas	 en	 te	
onpas	zinnen	voorbij	met	het	woord	’nadeel’	erin.

Onlangs	las	ik	over	een	gezin	dat	met	de	kinderen	aan	’home-
schooling’	deed,	zonder	een	plan	of	methode.	Deze	ouders	vin-
den	dat	hun	kinderen	op	hun	eigen	tijd	en	wijze	mogen	leren.	
Hun	kinderen	doen	het	supergoed!	Als	wij	aan	homeschooling	
zouden	doen,	zou	onze	zoon	Seth	nieuwe	woorden	oefenen,	alle	
techniek	in	de	havens	bestuderen	en	z’n	vader	het	hemd	van	het	
lijf	 vragen.	 Letters	 vindt	 hij	 ook	 wel	 interessant.	 Maar	 of	 lijm,	
schaar	en	potloden	ooit	nog	uit	de	kast	zouden	komen	…	ik	vraag	
het	 me	 af.	 Blijkbaar	 zijn	 er	 verschillende	 manieren	 om	 je	 kind	
vooruit	te	helpen.

VoortVarend	 biedt	 Seth	 veel	 uitdagingen.	 Hij	 oefent	 veel	 met	
nieuwe	 dingen.	 Door	 samen	 met	 het	 lespakket	 bezig	 te	 zijn	
proberen	we	hem	vooruit	 te	helpen,	met	als	doel	een	soepele	
overgang	naar	groep	3	te	bewerkstelligen.	Het	eerste	 jaar	heb	
ik	 Seth	 veel	 moeten	 helpen.	 Ik	 ondersteunde	 hem	 niet	 alleen	
met	heel	praktische	zaken	als	het	vasthouden	van	een	potlood	
of	een	schaar,	maar	ook	op	het	gebied	van	motivatie,	structuur	
en	doorzettingsvermogen.	Dit	jaar	probeer	ik	hem	steeds	meer	
zelfstandig	 te	 laten	 werken	 en	 hem	 daarin	 te	 bevestigen.	 Het	
zou	fijn	zijn	als	zijn	zelfvertrouwen	nog	wat	groeit.

Op	deze	manier	hopen	wij	Seth	voldoende	vooruit	te	helpen	om	
positief	te	kunnen	starten	in	groep	3!

Hoera, 3 jaar!  
De mentoren helpen 

je vooruit!
Irene Kesting en Mieke Dekkers, LOVK-mentoren

Zodra	een	van	onze	LOVK-mentoren	bericht	heeft	gehad	en	 in	
actie	komt,	begint	het!	Dan	breekt	er	een	periode	van	zo’n	drie	
jaar	aan	waarin	het	schipperskind,	dat	net	3	jaar	is	geworden,	
zijn	ouders	en	de	mentor	met	elkaar	vooruit	kunnen.

Als	LOVK-mentoren	kijken	wij	altijd	met	plezier	uit	naar	een	be-
richtje	van	de	ouders	en	naar	de	werkjes	van	de	kinderen.	Wij	
sturen	 op	 onze	 beurt	 kaarten	 aan	 de	 kinderen	 om	 hen	 te	 be-
danken	 voor	 hun	 mooie	 kunstwerken.	 Leuk	 zijn	 ook	 de	 appjes	
en	 mailtjes	 van	 de	 trotse	 kinderen.	 Maar	 het	 leukst	 blijven	 de	
bezoeken,	aan	boord,	op	een	adres	aan	wal	en	soms	op	school.
Voor	 ouders	 is	 het	 niet	 altijd	 gemakkelijk	 om	 hun	 kind	 te	 on-
derwijzen.	’Lesgeven,	daar	hebben	we	niet	voor	geleerd’,	horen	
we	 vaak.	 Maar	 toch	 lukt	 het	 ze,	 en	 nog	 heel	 goed	 ook!	 In	 het	
begin,	wanneer	alles	nog	nieuw	en	best	moeilijk	is,	denken	wij	
als	mentoren	met	u	mee	en	zoeken	we	samen	naar	oplossingen.	
En	wanneer	we	deze	dan	vinden,	is	dat	echt	een	feestje	voor	ons	
allemaal	…	de	kinderen	kunnen	weer	vooruit!
Zo	gaan	we	zo’n	drie	jaar	samen	door,	werkend	met	VoorSprong	
en	VoortVarend	voor	groep	1,	2	en	soms	ook	groep	3.
Wanneer	de	kinderen	aan	de	wal	gaan,	moeten	we	afscheid	ne-
men.	Dat	is	een	verdrietig	moment;	het	is	altijd	jammer	dat	er	
een	eind	komt	aan	onze	samenwerking.	Maar	het	is	heel	fijn	om	
te	weten	dat	de	kinderen	op	de	walschool	vaak	goed	mee	kun-
nen	komen	en	dat	ze	zich	verder	zullen	ontwikkelen.	Vooruit!

Samen het kind vooruit helpen. Samenwerking vanuit 3 perspectieven: ouder-mentor, ouder-afstandsonderwijs, mentor-ouders
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Vol vertrouwen vooruit!
Bij	de	LOVK	werken	we	met	de	Kanjermethode,	een	methode	voor	de	sociaal-
emotionele	ontwikkeling.	We	leren	de	kinderen	elkaar	te	vertrouwen	en	
elkaar	te	helpen,	zonder	dat	iemand	de	baas	speelt.	Niemand	wordt	uitgela-
chen	of	zielig	gevonden.	

Om	een	goede	start	te	maken	waren	de	ouders	op	donderdag	28	september	
welkom	op	Het	Zwanejong.	Met	de	ouders	en	kinderen	samen	hebben	we	
een	gespreksoefening	gedaan,	waarbij	de	kinderen	leerden	om	met	zelfver-
trouwen	een	vraag	te	stellen.	Aan	het	eind	van	de	les	hebben	we	het	vertrou-
wen	van	een	ouder	op	de	proef	gesteld;	alle	kinderen	hebben	gezamenlijk	
een	vader	opgetild.	Dit	gaf	de	kinderen	een	positief	gevoel:	’Het	lukt	ons	om	
samen	deze	papa	op	te	tillen!	Met	elkaar	staan	we	sterk!	Vol	vertrouwen	
vooruit!’

Het Zwanejong-museum
Als	afsluiting	van	het	thema	’Kunst’	hebben	we	op	donderdag	28	september	
een	heus	museum	op	Het	Zwanejong	ingericht.	Alle	’kunstenaars’	hebben	
de	afgelopen	weken	keihard	gewerkt	om	hun	kunstwerken	op	tijd	in	het	
museum	tentoon	te	kunnen	stellen.	Voor	vijf	euro	mochten	bezoekers	naar	
binnen	om	samen	met	hun	’kunstenaar’	alle	kunstwerken	te	bekijken.	Het	
Zwanejong-museum	was	een	groot	succes.	Aan	alle	papa’s	en	mama’s:	
bedankt	voor	jullie	komst!

Vertelvoorstelling
op het Zwanejong

Marie-Louise	en	Mark	Sekrève,	schrijven	en	illustreren	prenten-	en	kinderboe-
ken.	Op	vrijdag	13	oktober	speelden	zij	de	voorstelling	over	het	prentenboek	
’Het	Dikkebillenmonster’	op	het	Zwanejong.	Het	boek	gaat	over	fantaseren,	
jezelf	overwinnen	en	spelen	met	je	vader.

Luna	heeft	een	 ’Dikkebillenmonster’	gezien	in	de	tuin	en	haar	broertje	Elvis	
moet	helpen	bij	het	vangen	van	het	monster.	Elvis	vindt	het	allemaal	wel	erg	
spannend.	Als	dan	Luna	ook	nog	gevangen	wordt	door	het	monster,	moet	hij	
zijn	grote	zus	redden.	
Tijdens	 de	 vertelvoorstelling	 werd	 er	 gezongen,	 voorgelezen	 en	 getekend.	
Mark	verkleedde	zich	als	’het	Dikkebillenmonster	’en	samen	met	de	kinderen	
leerde	 Elvis	 zijn	 moed	 te	 vinden.	 De	 kinderen	 mochten	 meedansen	 en	 hel-
pen.	Het	werd	voor	hen	een	bijzondere	ervaring.	Na	afloop	kreeg	iedereen	een	
kleurplaat	van	’het	Dikkebillenmonster’	mee	naar	huis.

Het	was	een	vrolijke	en	spannende	voorstelling	waar	de	kinderen	van	hebben	
genoten.

Ik: ”Vandaag ga ik een interview met jou houden voor de 
krant van school, de Langszij.”
Nynke,	enthousiast:	”Leuk!	Net	als	in	het	boek	van	Lis-
beth.	Ik	heb	een	boek,	dat	weet	je	toch,	daar	doen	ze	dat	
ook.	Lisbeth	is	Duitse.	Ze	zegt	altijd	alleen	maar	”witzig”.	
Verder	kan	ze	nog	niet	praten.	”Witzig”,	dat	is	”grappig”.”
Ik: ”Oké, laten we beginnen met de eerste vraag. Wat 
betekent ”vooruit”?”
Nynke	beweegt	haar	armen	en	benen	heen	en	weer	
alsof	ze	gaat	lopen	en	kijkt	vrolijk	om	zich	heen:	”Grap-
pig.”	
Ik:	”Kun	je	ook	uitleggen	wat	dat	betekent,	”vooruit”?”
Nynke	staat	op	en	loopt	lekker	door.	Ze	kijkt	me	vragend	
aan:	”Dit?”
Ik: ”Ja! Maar dat kunnen de mensen die de krant lezen 
helaas niet zien.”
Nynke,	nog	steeds	lopend:	”Oh,	hoe	moet	ik	het	zeggen	
dan?...	Dat	betekent	dat	je	vooruit	loopt,	niet	achterste-
voren.	Aan	boord	mag	je	niet	vooruit	de	trap	af.”
Ik: ”Nu snappen ze het! En weet je, ”vooruit” is ook het 
onderwerp van de Langszij.”
Nynke:	”Grappig.”
Ik: ”Wat vind je het allerleukst aan de lesjes die je aan 
boord krijgt?”
Nynke,	zonder	verder	na	te	hoeven	denken:	”Het	aller-
leukst	is	om	de	juf	te	zien!”

Ik: ”Heeft je juf ook een naam?”
Nynke:	”Juf	Titia!”
Ik: ”Waarom heeft de juf eigenlijk een naam?”
Nynke,	even	verbaasd:	”Tja,	omdat	ze	zo	heet.	Er	zijn	
meer	juffen	en	daarom	had	de	juf	ook	een	naam.”
Ik: ”Is de juf weleens streng? En waarom dan?”
Nynke	knikt,	want	ze	weet:	”Ja,	dat	moet	wel.	Als	je	een	
proefwerk	doet...”	Nynke	is	even	stil	en	fluistert	dan	in	
mijn	oor:	”Dan	moet	het	allemaal	...	snel,	snel,	snel!”	Dan	
lacht	ze	en	loopt	ze	weer	vooruit.
Ik: ”Welk thema vind je het leukst?”
Nynke,	enthousiast:	”Dieren!”
Ik: ”Welke opdrachtjes doe je graag?”
Nynke:	”Alles	met	dieren	–	allemaal!”
Ik: ”Welk knutselwerk vond je het leukst om te maken?”
Nynke,	stralend:	”De	kijkdoos	met	de	vissen	…	en	Drup-
peltje	Bont!	Hij	doet	alles	mee:	lezen,	schrijven,	kleuren.	
Hij	kan	zelfs	het	dek	schrobben.	Nou	ja,	voor	hem	is	dat	
een	makkie,	hij	is	een	druppel!	Hij	is	van	water.	Hij	plast	
zelfs	water!…	Waar	is	hij	nou?	Hij	is	al	één	jaar	oud.	Hij	
moet	mee	in	de	krant!”
Ik: ”Bedankt voor het interview, Nynke. Hoe vond je het?”
Nynke:	”Grappig.”

Schoolzwemmen
Omdat	schipperskinderen	veel	in	aanraking	komen	met	het	water,	is	het	van	
groot	belang	dat	ze	vroeg	leren	zwemmen.	Bij	de	LOVK	is	zwemles	dan	ook	
een	vast	onderdeel	van	het	schoolprogramma.	Ook	bij	het	zwemmen	bieden	
we	onderwijs	op	maat.	Zo	is	er	in	Dordrecht	een	groep	kinderen	die	watervrij	
wordt	 gemaakt	 én	 een	 groep	 die	 al	 echt	 zwemles	 krijgt.	 Zodra	 er	 kinderen	
zijn	die	zo	goed	kunnen	zwemmen	dat	ze	in	het	diepe	mogen,	komt	er	een	
derde	groep	bij.	Hiervoor	staan	drie	zwemleerkrachten	klaar.	In	Krimpen	is	er	
één	zwemjuf,	maar	ook	zij	zorgt	voor	onderwijs	op	maat:	de	jonge	kinderen	
worden	watervrij	gemaakt	en	de	kinderen	die	al	wat	meer	kunnen,	leren	de	
echte	zwemtechnieken.

Het	zwemonderwijs	is	er	voor	alle	LOVK-kinderen	vanaf	3,5	jaar,	uiteraard	in	
overleg	met	de	 juf.	Ervaring	 leert	dat	3-jarigen	het	zwemmen	vaak	nog	erg	
spannend	vinden.	We	geven	onze	kinderen	immers	mee	dat	water	iets	is	waar	
je	voorzichtig	mee	moet	zijn.	Om	het	zwemmen	voor	de	jongsten	iets	minder	
spannend	te	maken,	 is	er	voor	één	van	de	ouders	altijd	de	mogelijkheid	tot	
meezwemmen.	

Heeft	 u	 vragen	 over	 het	 zwemmen?	 Dan	 kunt	 u	 contact	 opnemen	 met	 juf		
Anneke	(Krimpen	a/d	IJssel)	of	juf	Margreeth	(Dordrecht).

Zwemlessen: waar en wanneer?
Krimpen a/d IJssel ma van 14.15 tot 15.00 uur, zwembad De Lansingh
Dordrecht wo van 14.00 tot 14.45 uur, Sportfondsenbad

We zijn in principe een kwartier van tevoren in het zwembad aanwezig in verband 
met het omkleden. Wist u dat er op beide locaties naar de lessen gekeken mag 
worden? U bent van harte welkom!

Vooruit… 
met Nynke!

(Voor deze Langszij interviewt Kerstin Geurtsen haar dochter 
Nynke van 4 over het thema vooruit)



Tweede	prijs	(Onderwijs):	
Familie Oosse, m.s. Navicella, Dordrecht
’Juf mama en Lisa’
	
De	jury:	Maximale	aandacht	maar	ook	veel	liefde	straalt	
er	uit	deze	fijne	foto.
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Winnende foto’s schooljaar 2016 – 2017 

(Advertorial)

Vooruitkomen door 
zelfreflectie

Wim van Schaik, secretaris van Stichting PiOn (www.piononderwijs.nl). 
Niets is erger dan een leerkracht die alles goed, mooi of leuk vindt. 
Heb je zitten knoeien… krijg je toch een sticker. Heb je een fluttekening 
gemaakt… de juf vindt hem prachtig! Iedereen gelukkig, zou je kunnen 
zeggen. Maar is dat wel zo?

Leerkrachten	(en	ouders?)	die	óók	complimenteren	als	dit	niet	verdiend	
is,	doen	dit	vanuit	de	gedachte	dat	ze	altijd	positief	moeten	blijven.	Op	
zichzelf	is	dit	natuurlijk	een	mooie	gedachte,	maar	het	moet	er	niet	toe	
leiden	dat	elke	beoordeling	een	positieve	is,	zelfs	als	het	kind	zelf	inziet	
dat	zijn	prestatie	of	gedrag	een	afwijzing	verdient.

We	moeten	eerlijk	zijn	in	ons	oordeel.	Met	knoeien	verdien	je	geen	
sticker.	Voor	een	afgeraffelde	tekening	verdien	je	geen	compliment.	Dat	
snapt	ieder	kind.	En	juist	daarom	is	het	van	belang	dat	volwassenen	
laten	merken	dat	zij	dit	ook	inzien.	Doen	zij	dat	niet,	dan	halen	ze	de	
waarde	van	hun	eigen	oordeel	naar	beneden.	
Daar	komt	bij	dat	kinderen	onder	elkaar	wél	een	eerlijk	oordeel	vellen;	
keihard	vaak.	Aan	volwassenen	is	daarom	de	(opvoedende)	taak	weg-
gelegd	om	te	laten	zien	hoe	het	beter	kan:	eerlijk	oordelen,	maar	wel	
op	een	positieve	manier.

En	wat	bedoelen	we	daar	dan	mee?	Er	is	niets	mis	mee	om	te	zeg-
gen:	’Ik	denk	dat	jij	dat	veel	beter	kunt.’	Nog	beter	is	het	om	kinderen	
te	leren	reflecteren	op	hun	eigen	werk	door	vragen	te	stellen	als	’Wat	
vind	je	er	zelf	van?’,	’Hoe	komt	dat?’	en	’Hoe	ga	je	het	een	volgende	keer	
doen?’

Een	beoordeling	zal	door	het	kind	geaccepteerd	worden,	wanneer	het	
beseft	dat	deze	op	waarheid	berust.	Nog	mooier	zou	het	zijn	als	het	
kind	deze	waarheid	door	zelfreflectie	zou	ontdekken.	En	dat	is	nu	pre-
cies	wat	we	met	de	lesmethode	VoortVarend	beogen!
O	ja,	natuurlijk	valt	er	niets	te	beoordelen	als	van	tevoren	niet	duidelijk	
is	wat	er	van	je	verwacht	wordt.	Ook	daarin	is	VoortVarend	helder.	

VoortVarend,	het	lesprogramma	waarmee	ieder	kind	vooruit	kan!

PiOn heeft in opdracht van de LOVK de methode 
VoortVarend ontwikkeld en is door de LOVK 
aangezocht om deze methode ook ter beschikking te 
stellen aan basisscholen en andere doelgroepen dan 
varende kinderen. 
VoortVarend is te koop via www.piononderwijs.nl.

Chantal Mailly, logopedist www.logomedia.nl

De	medewerkers	van	de	LOVK	en	de	
logopedisten	 van	 Logomedia	 wer-
ken	al	heel	wat	 jaren	samen	om	de	
varende	 kinderen	 zo	 goed	 mogelijk	
te	begeleiden	in	hun	ontwikkeling.
Sinds	kort	bieden	wij	samen	een	’lo-
gopedisch	 spreekuur’	 aan.	 Hiermee	
wordt	het	voor	ouders	gemakkelijker	
om	 vragen	 over	 hun	 kind(eren)	 aan	
de	logopedist	te	stellen.

We	 krijgen	 vaak	 vragen	 van	 ouders	
die	twijfelen	over	de	taalvaardigheid	
of	 de	 uitspraak	 van	 hun	 kinderen.	
Dingen	 waar	 ouders	 mee	 kunnen	
zitten,	zijn	bijvoorbeeld:
-		Mijn	 kind	 zegt	 nog	 maar	 weinig	

woorden.
-		Mijn	kind	duimt.
-		Andere	 mensen	 begrijpen	 mijn	

kind	niet.
-		Mijn	kind	maakt	alleen	maar	korte	

zinnen.
-		Mijn	 kind	 slist	 of	 spreekt	 letters	

verkeerd	uit.

Heeft	u	twijfels	over	de	taalvaardig-
heid	 of	 de	 uitspraak	 van	 uw	 kind?	
Trek	 dan	 aan	 de	 bel	 bij	 een	 mede-
werker	 van	 de	 LOVK	 of	 bezoek	 ons	
spreekuur.	Hoe	 langer	u	wacht,	hoe	
groter	de	eventuele	problemen	kun-
nen	 worden.	 Kinderen	 die	 nog	 niet	
zo	 goed	 kunnen	 praten	 of	 zich	 niet	
goed	 duidelijk	 kunnen	 maken,	 kun-
nen	verdrietig	of	boos	worden.

Op	 het	 spreekuur	 geven	 wij	 u	 tips,	
zodat	u	uw	kind	zelf	verder	kunt	hel-
pen	 in	 samenwerking	 met	 de	 me-
dewerkers	van	de	LOVK.	Soms	is	het	
verstandig	om	de	hulp	in	te	schake-
len	 van	 een	 logopedist.	Wij	 zijn	 be-
kend	met	de	agenda’s	van	de	ouders	
van	varende	kinderen	en	zijn	flexibel	
in	het	maken	van	afspraken.	Samen	
met	u	zorgen	wij	ervoor	dat	uw	kind	
vooruitkomt!

Regelmatig zijn wij aanwezig op 
Het Zwanejong. Heeft u vragen?  
U bent van harte welkom!

Vóór	 2014	 bestond	 BSOS-school	 De	 Toermalijn	 (toen	
nog	 De	 Tweesprong	 geheten)	 uit	 twee	 locaties,	 locatie	
Maasbracht	 en	 locatie	 Brachterbeek.	 De	 school	 telde	 in	
het	 totaal	 rond	 de	 300	 leerlingen.	 Locatie	 Maasbracht	
werd	 bezocht	 door	 de	 schipperskinderen	 en	 velen	 van	
hen	verbleven	op	het	internaat	De	Prinsenvaart.	Locatie	
Brachterbeek	werd	met	name	door	kinderen	uit	de	kleine,	
hechte	gemeenschap	van	Brachterbeek	zelf	bezocht.

Als	gevolg	van	de	krimp	werd	 in	2013	de	 locatie	Brach-
terbeek	gesloten.	Alle	kinderen	werden	ondergebracht	in	
de	locatie	Maasbracht,	met	in	het	vooruitzicht	binnen	af-
zienbare	tijd	een	nieuw	schoolgebouw	te	betrekken.	Het	
samengaan	 van	 eigenlijk	 twee	 culturen	 in	 één	 gebouw	
was	een	behoorlijke	stap,	die	van	beide	schoolpopulaties	
(zowel	 kinderen	 als	 ouders	 als	 leerkrachten)	 de	 nodige	
flexibiliteit	vroeg.

Dit	 gold	 ook	 voor	 de	 daaropvolgende	 verhuizing,	 in	 au-
gustus	 2013,	 naar	 het	 huidige,	 nieuwe	 schoolgebouw.	
Ook	 de	 toenmalige	 OBS	 ’t	 Palet	 werd	 hier	 gehuisvest.	
Met	deze	partner	en	onder	andere	de	kinderopvangorga-
nisatie	Prokino	en	de	instelling	PSW	(Pedagogisch	Sociaal	
Werk),	die	daar	ook	gevestigd	waren,	werden	afspraken	
gemaakt	 over	 het	 gebruik	 van	 het	 gebouw.	 Er	 moesten	
immers	ruimten	gedeeld	worden.

Intussen	 bleek	 dat,	 door	 de	 toenemende	 krimp,	 het	 in	
stand	houden	van	drie	basisscholen	in	Maasbracht	niet	
langer	 gerechtvaardigd	 was.	 Fusiegesprekken	 volgden:	
samen	met	twee	relatief	kleine	scholen	–	OBS	’t	Palet,	al	
gevestigd	in	het	gebouw,	en	CBS	De	Vlinder	–	probeerden	
wij	tot	één	nieuwe	basisschool	te	komen.	

Op	basis	van	gelijkwaardigheid	en	respect	hebben	deze	
gesprekken	 uiteindelijk	 per	 1	 augustus	 2016	 geleid	 tot	
een	fusie	van	de	drie	scholen	tot	BS	De	Toermalijn.	Alle	
partners	kunnen	zich	vinden	en	herkennen	 in	dit	 resul-
taat.	Het	samengaan	van	drie	denominaties	–	openbaar,	
protestantchristelijk	en	katholiek	–	is	namelijk	vrij	uniek.	
Het	heeft	van	alle	partners	dan	ook	veel	begrip	en	flexibi-
liteit	gevraagd.	De	nieuwe	school	heeft	hiervoor	al	menig	
compliment	mogen	ontvangen.

BS	De	Toermalijn	verdient	het	om	na	een	zeer	woelige	pe-
riode	in	rustiger	vaarwater	te	geraken,	wat	niet	wil	zeg-
gen	dat	de	school	zich	niet	verder	ontwikkelt!	Vanuit	het	
brede	schoolconcept	wordt	momenteel	gewerkt	aan	sa-
menwerkingsvormen	 met	 verschillende	 partners	 in	 het	
gebouw,	zoals	de	LOVK,	Prokino,	PSW	en	de	jeugdbiblio-
theek.	Het	uiteindelijke	doel	is	te	komen	tot	een	Integraal	
Kind	Centrum	(IKC).	Een	nieuwe	uitdaging!
	
’Gastschool’ voor onze schipperskinderen
Van	 oudsher	 bezochten	 de	 schipperskinderen	 die	 op	
het	 internaat	 verbleven	 ofwel	 BS	 De	Tweesprong	 ofwel	
CBS	De	Vlinder,	beide	BSOS-scholen.	Sinds	2013	is	BSOS-
school	 De	 Toermalijn	 een	 ’gastschool’	 van	 de	 LOVK.	 Dit	
betekent	dat	wanneer	ouders	met	hun	schip	in	de	buurt	
zijn,	zij	hun	kleuters	in	groep	1	en	2	kunnen	onderbren-
gen.	Samen	vooruit!

Om	de	samenwerking	tussen	BSOS	en	de	LOVK	te	bena-
drukken	hangt	er	sinds	vorig	jaar	naast	de	hoofdingang,	
boven	 de	 naambordjes	 van	 de	 LOVK	 en	 De	 Toermalijn,	
een	nieuw	bordje,	waarin	de	logo’s	van	de	LOVK	en	BSOS	
in	elkaar	verweven	zijn.

Van Tweesprong
naar Toermalijn…
van windkracht 10 naar rustiger vaarwater

Har Palmen, clusterdirecteur Maasgouw

Eerste	prijs	(Binnenvaart):
Kerstin Geurtsen-Haase, z.s. Tijdgeest, Kampen
’LOVK onder zeil: De LOVK vlag is mooi in beeld gekomen!’ 

De	Jury:	Het	frisse	kleurcontrast	en	de	vlakverdeling	ma-
ken	de	foto	tot	een	artistieke	plaat,	een	canvasje	waard.

Drie keer per schooljaar kunnen ouders en medewerkers mee-
doen aan de fotowedstrijd ’De mooiste foto van het jaar!’ In de 
klikmaanden december, maart en juni kunnen foto’s naar het 
Landelijk bureau worden gestuurd in de categorieën Binnen-
vaart en Onderwijs. In het schooljaar 2016 - 2017 heeft een ex-
terne jury zes foto’s genomineerd. Uit deze prachtige plaatjes 
zijn weer twee foto’s als foto van het jaar aangemerkt.
De twee uiteindelijke winnaars ontvangen een waardebon van 
75 euro (eerste prijs) en 50 euro (tweede prijs). 

Meedoen?
Ook in schooljaar 2017-2018 is er een fotowedstrijd. Inzen-
dingen kunnen tijdens het schooljaar verzonden worden naar 
landelijkbureau@lovk.nl, onder vermelding van naam, adres, 
plaats waar de foto is genomen en een korte toelichting. Om 
mee te dingen naar een prijs moeten de foto’s op ware grootte 
aangeleverd worden, minimaal 1 MB. 
Verras ons met mooie spontane foto’s!



Mogen	 we	 ons	 even	 voorstellen?	 Ligplaatskleuterklas	 De	 Schroef	 bestaat	
sinds	1989,	 toen	nog	gevestigd	aan	het	schuildok	voor	 lichters,	Kaai	126	 in	
Antwerpen.	 Momenteel	 vindt	 u	 ons	 tegenover	 het	 nieuwe	 Havenhuis,	 aan	
de	Elzasweg	14,	Kaai	100.	In	het	verleden	hebben	we	heel	wat	enthousiaste	
Nederlandse	schipperskleuters	mogen	verwelkomen	in	ons	klasje.	We	onder-
vinden	dat	er	Nederlandse	schippers	zijn	die	onze	school	nog	niet	kennen.	Een	
gemiste	kans	voor	de	kleuters,	niet	waar?

Van	 de	 leeftijd	 van	 2,5	 tot	 6	 jaar	 kunnen	 kinderen	 bij	 ons	 terecht.	 De	 ’klas-
groep’	verschilt	van	dag	tot	dag:	we	weten	nooit	vooraf	welke	kinderen	er	zul-
len	zijn.	Iedereen	is	welkom	op	elk	moment!	De	flexibele	openingsuren	geven	
u	de	mogelijkheid	om	uw	kleuter	op	elk	moment	van	de	schooldag	te	brengen	
of	op	te	halen.

Met	onze	jarenlange	ervaring	kunnen	we	onderwijs	op	maat	bieden	aan	de	
schipperskleuter.	We	stimuleren	de	kleuter	in	zijn	ontwikkeling	door	het	spe-
lend	te	laten	leren.	Alles	komt	aan	bod:	taal,	rekenen,	creativiteit,	beweging,	
fijne	motoriek,	milieu,	enzovoort.	Door	te	werken	in	kleine	groepjes	krijgt	ie-
dere	kleuter	de	nodige	aandacht.	Soms	werken	de	kleuters	in	leeftijdsgroepjes	
en	sommige	activiteiten	zijn	klassikaal.	Gezellige,	familiale	sfeer	is	verzekerd!	
We	vinden	het	belangrijk	dat	de	kleuter	zich	thuis	voelt	in	de	klas.	Als	het	no-
dig	is,	is	er	altijd	een	troostende	juf	in	de	buurt!

Kleuters	hebben	veel	beweging	nodig.	Op	onze	groene,	ruime	speelplaats	met	
zandbak,	bomen,	kabelbaan	en	speeltuigen	kunnen	ze	volop	fietsen,	klimmen,	
kruipen,	glijden,	voetballen,	rollen,	springen,	ravotten,	enzovoort.	Daarnaast	is	
er	veel	aandacht	voor	de	natuur.	In	de	lente	wordt	er	volop	gezaaid	en	geplant	
in	ons	vierkante-meter-tuintje	en	worden	de	bloemen	en	planten	verzorgd.	In	
de	herfst	smullen	we	van	de	walnoten	en	rapen	we	kastanjes.	Ook	ons	klas-
konijn	Jules	moet	verzorgd	worden.	Tijdens	de	schoolvakanties	gaat	hij	zelfs	
mee	aan	boord!

Als	 ouder	 wilt	 u	 natuurlijk	 graag	 weten	 wat	 uw	 kleuter	 heeft	 gedaan	 op	
school.	 Iedere	kleuter	heeft	een	portfolio:	blader	er	eens	door	en	je	ziet	het	
meteen!	Op	onze	website	of	facebookpagina	treft	u	geregeld	foto’s	aan	van	
de	activiteiten	en	kunt	u	de	kleuters	aan	het	werk	zien.

Wilt	u	graag	eens	langskomen	met	uw	kleuter?	Neem	even	contact	op	en	we	
geven	u	graag	een	rondleiding!	Neemt	u	alvast	een	kijkje	op	onze	website	of	
facebookpagina	voor	meer	informatie.	We	kijken	uit	naar	uw	komst!

Juf Christine, juf Cecile en juf Chris,  Schoolteam Kleuterschool De Schroef
Elzasweg 14, 2030 Antwerpen
T. 00 32 (0)3 541 11 52 
Gsm: 00 32 (0)4 79 50 56 02
deschroef@so.antwerpen.be
www.stedelijkonderwijs.be/deschroef
facebook.com/de-schroef
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Aan alle Nederlandse binnenvaartondernemers:Heeft u een peuter of kleuter aan boord en komt u weleens met uw schip in de buurt van Antwerpen? Breng dan zeker een bezoekje aan kleuterschool De Schroef!

Don Bosco, 
school voor 
trekkende 
bevolking

Onze	school	in	het	Belgische	Wijnegem	is	gelegen	op	een	
prachtig,	groot	en	groen	domein,	dat	we	delen	met	het	
internaat	 en	 de	 zustergemeenschap.	 Alle	 kleuters	 wor-
den	elke	dag	onthaald	door	twee	kleuterjuffen,	die	af	en	
toe	worden	bijgestaan	door	een	taal-zorgjuf.	
Onze	kleutergroep	is	heel	divers	en	bestaat	uit:
-		kleuters	uit	de	buurt
-		kleuters	die	intern	gehuisvest	zijn
-		kleuters	die	meevaren	met	hun	ouders	en	dus	maar	spo-

radisch	op	school	komen

We	beginnen	de	lesdag	altijd	met	z’n	allen	in	één	lokaal.	
Daarna	delen	we	de	groep	op,	zodat	we	aan	de	kleuters	
van	elke	leeftijd	onderwijs	op	maat	kunnen	bieden.	Na	de	
middagpauze	spelen	en	werken	we	weer	allemaal	samen	
en	worden	de	kleuters	die	extra	zorg	nodig	hebben	apart	
genomen.

Voor	onze	kleuters	aan	boord	maken	we	 leuke,	 leerrijke	
speelleerdozen,	 waarmee	 ze	 aan	 de	 slag	 kunnen	 als	 ze	
aan	het	varen	zijn.	En	mochten	ze	in	de	buurt	van	Wijne-
gem	aanmeren,	zijn	ze	meer	dan	welkom	op	onze	school.	
Bij	ons	leren	ze	het	leven	in	de	klas	echt	kennen	en	wer-
ken	ze	ongemerkt	aan	hun	sociale	vaardigheden.
Ook	de	LOVK-kleuters	kunnen	bij	ons	deze	klaservaringen	
opdoen.	Ze	zijn	van	harte	welkom	om	hier	af	en	toe	te	ko-
men	spelen,	leren	en	werken.	Geregeld	komt	er	een	LOVK-
mentor	 langs,	 zodat	 we	 onze	 ervaringen	 en	 observaties	
over	de	kleuters	kunnen	delen.	Want	natuurlijk	willen	we	
alle	kleuters	goed	voorbereiden	op	de	stap	naar	het	ba-
sisonderwijs.

Ook	in	de	toekomst	rekenen	we	op	een	mooie	samenwer-
king	met	de	LOVK.	Bij	ons	zijn	alle	schipperskinderen	van	
harte	welkom!

Don Bosco, vrije basisschool
Kasteellei 77b, 2110 Wijnegem
T. 0032 (0)3 353 11 30

Campus Kajee 
in Schoten

basisschool en internaat
Ons	internaat	Campus	Kajee,	gelegen	in	het	groene	hart	
van	Schoten,	biedt	kinderen	en	jongeren	een	warm	nest	
waarin	iedereen	zich	thuis	kan	voelen.	We	behoren	met	
onze	campus	tot	de	groep	van	het	Katholiek	Vlaams	On-
derwijs	 (KVO).	 Deze	 groep	 bestaat	 uit	 ons	 internaat	 en	
verschillende	basisscholen	en	secundaire	scholen	(scho-
len	in	het	voortgezet	onderwijs)	die	zich	richten	op	een	
gemeenschappelijke	opvoedingsvisie.	

Onze	campus	voorziet	in	70	plekken	voor	kinderen	in	de	
basisschoolleeftijd	(groep	3	t/m	8).	Deze	kinderen	zitten	
op	onze	basisschool	Campus	Kajee,	die	op	hetzelfde	groe-
ne	domein	ligt	als	ons	internaat.
Daarnaast	bieden	we	45	plaatsen	aan	jongeren	in	het	se-
cundair	onderwijs.	Zij	kunnen	een	school	kiezen	uit	een	
brede	waaier	aan	scholen	uit	de	buurt.	

Wij	bieden	schipperskinderen	graag	de	mogelijkheid	om	
al	 tijdens	 hun	 kleuterjaren	 de	 sfeer	 op	 onze	 campus	 te	
proeven.	Wanneer	hun	schip	in	de	buurt	ligt,	kunnen	zij	
meedoen	 in	 ons	 instapklasje	 of	 in	 de	 eerste	 of	 tweede	
kleuterklas.	 Zo	 kunnen	 de	 kinderen	 alvast	 wennen	 aan	
de	nieuwe	omgeving	en	leren	wij	ook	hen	beter	kennen.

Bij	 het	 internaat	 Campus	 Kajee	 staan	 de	 belevingswe-
reld,	 de	 gevoelens	 en	 de	 mogelijkheden	 van	 ieder	 indi-
vidu	 centraal.	 In	 onze	 leefgroepen	 willen	 we	 graag	 een	
gezin	 in	 het	 groot	 creëren.	 Zo	 heeft	 elke	 leefgroep	 een	
eigen	 living,	 waarin	 onze	 kinderen	 elke	 avond	 kunnen	
’thuiskomen’.	Samen	met	alle	betrokkenen	scheppen	we	
graag	een	hartelijk	 leefklimaat	waarin	 iedereen	zichzelf	
kan	zijn	en	zich	verbonden	voelt	met	elkaar.

Campus	Kajee	wil	samen	met	de	kinderen	groeien	op	alle	
mogelijke	vlakken:	sociaal,	intellectueel,	sportief,	creatief	
en	religieus;	met	respect	voor	moeder	aarde.	Dankzij	ons	
mooie,	groene	buitenterrein	kunnen	we	veel	activiteiten	
organiseren	op	onze	campus.	Ook	worden	er	regelmatig	
activiteiten	 op	 locatie	 georganiseerd.	 De	 nabije	 omge-
ving	biedt	immers	veel	recreatieve	mogelijkheden;	er	zijn	
speeltuinen,	zwembaden,	enzovoort.

Wilt	u	meer	weten	over	onze	campus?	Komt	u	dan	gerust	
eens	een	kijkje	nemen!

Campus Kajee. Basisschool en internaat
Alice Nahonlei 65 – 2900 Schoten
T. 0032 (0)3 658 83 92
info@campuskajee.be
www.campuskajee.be

Openingstijden	De	Schroef	Antwerpen
-		ma,	di,	do	en	vr	van	08.30	tot	15.30	uur
-		wo	van	08.30	tot	12.20	uur

Proefproject	Buitenschoolse	opvang
-		voorschoolse	opvang:		

elke	dag	vanaf	07.00	uur
-		naschoolse	opvang:	

ma,	di,	do	en	vr	tot	18.00	uur;	
	wo	tot	15.30	uur*

*	Volgens	de	tarieven	van	het	stedelijk	onderwijs	Antwerpen.

Nieuws uit Antwerpen!



Even achterom en dan… Vooruit!
Tjonge	jonge,	wat	zijn	die	23	 jaren	snel	voorbijgegaan!	Als	 jongste	per-
soneelslid	kwam	ik	bij	de	(toen	nog)	LSOVK	in	dienst	als	mobiele	leidster.	
Als	een	van	de	oudste	mentoren	heb	ik	donderdag	31	augustus	afscheid	
genomen	van	al	mijn	collega’s	en	enkele	oud-collega’s	bij	de	LOVK.	Het	
was	een	informele,	reuzegezellige	dag!
Onder	 het	 genot	 van	 heerlijke	 pizzapunten,	 frisdrank	 en	 vers	 Italiaans	
ijs	 werden	 in	 geuren	 en	 kleuren	 persoonlijke	 herinneringen	 opgehaald	
en	 ditjes	 en	 datjes	 uitgewisseld.	 Met	 recht	 kan	 mijn	 afscheid	 ’kleurrijk’	
worden	genoemd.	Dat	onderwijsmensen	heel	creatief	en	vindingrijk	zijn,	
bleek	 wel	 uit	 het	 kleurig	 versierde	 schoolplein,	 een	 prentenboekje	 over	
kleuren	ter	ondersteuning	van	een	gekleurde	speech	en	een	mand	met	
tubes	verf	in	alle	kleuren,	voorzien	van	mooie	kaartjes	met	lieve	woorden.	
Ook	het	prachtige	boeket	met	verschillende	kleuren	bloemen	en	de	zeer	
gewenste	schildersezel	heb	ik	in	grote	dankbaarheid	mogen	aannemen!
Tot	plezier	van	iedereen	werd	er	ook	een	jubelend	lied	ten	gehore	gebracht	
van	wel	zeven	coupletten,	waarna	ik	een	album	met	foto’s	van	al	mijn	col-
lega’s	mocht	ontvangen.	Onder	deze	foto’s	zal	ik	alle	leuke	ervaringen	op-
schrijven	die	ik	met	mijn	collega’s	in	de	afgelopen	jaren	heb	mogen	delen.
De	laatste	jaren	bij	de	LOVK	heb	ik	mij	vooral	heel	veilig	gevoeld;	door	ou-
ders	en	collega’s	ben	ik	altijd	met	veel	respect	behandeld.	Dat	is	een	groot	
goed,	want	in	de	huidige	maatschappij	is	dit	niet	altijd	vanzelfsprekend.	
Ik	dank	jullie	allemaal	dan	ook	uit	de	grond	van	mijn	hart.
Nu	breekt	de	tijd	aan	van	vooruitkijken.	Met	mijn	man,	kinderen	en	klein-
kinderen	 maken	 we	 nieuwe	 herinneringen.	 We	 gaan	 ervoor	 om	 iedere	
dag	de	zon	in	elkaars	ogen	te	zien	schijnen.	De	dierbare	momenten	zullen	
we	tellen	en	een	mooi	plekje	geven	in	ons	binnenste.

Ik	wens	ieder	een	liefdevolle	toekomst	toe!	Groetjes,	juf	Diana

Uitgave van de Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen

Prentenboeken
	
Olie het uilskuiken vliegt er uit
Auteur:	Tosca	Menten
Uitgever:	Van	Goor	€12,95

Ollie,	het	uilenjong,	is	anders:	hij	komt	
’achtersteboven’	 uit	 het	 ei,	 houdt	 van	
kleuren	en	niet	van	vliegen.	Vader	Uil	vindt	hem	mislukt.	Kik,	de	kikker,	
helpt	Ollie	een	echte	uil	te	worden.	Hun	vriendschap	is	uiteindelijk	het	
belangrijkst.	Ruime	bladspiegel	met	zwarte	letters	op	beige	papier	(drie-
maal	witte	letters	op	een	bruine	achtergrond).	Veel	tekst	met	korte	zin-
nen	in	directe	stijl.	Eenvoudig	taalgebruik	met	een	sprankje	humor.	On-
dersteunende	 tekeningen	 in	 groenen,	 bruinen	 en	 grijzen.	 De	 figuur	 Kik	
is	slungelig,	Ollie	is	’oenig’	getekend.	De	vaderfiguur	is	norsig	en	streng,	
moeder	Uil	 is	vol	begrip	en	 liefde.	Vertederend	en	grappig	prentenboek	
(oblong	formaat)	over	anders	zijn	dan	de	anderen	en	vriendschap.	Voor-
namelijk	voorleesmateriaal	voor	kleuters.	Zelf	te	lezen	vanaf	groep	4.

Ik wil de maan
Auteur:	Jonathan	Emmett
Uitgever:	Van	Goor,	€9,99

Mol	ziet	voor	het	eerst	de	maan.	’Wat	is	dat	
voor	moois?’’	Die	glinsterende	bal	wil	hij	wel	
hebben.	Maar	de	maan	uit	de	lucht	plukken	
is	niet	zo	makkelijk	als	hij	denkt!
Mol,	die	de	maan	voor	het	eerst	ziet,	vindt	
hem	zo	mooi	dat	hij	hem	graag	wil	hebben.	
Al	zijn	pogingen	de	maan	te	grijpen	misluk-
ken,	zoals	Konijn,	Egel	en	Eekhoorn	al	had-
den	 gezegd.	 Door	 schade	 en	 schande	 wijs	
geworden,	 is	 Mol	 daar	 ten	 slotte	 ook	 van	
overtuigd.
Fraai	 prentenboek	 met	 rustige,	 paginagrote	 illustraties	 uitgevoerd	 in	
nachtelijke	tinten.	Inhoudelijk	sluit	het	uitstekend	aan	op	de	belevings-
wereld	van	de	al	wat	grotere	peuter	en	jonge	kleuter:	ook	zij	proberen	het	
liefst	alles	zelf	uit!	

s  Samenstelling	Medezeggenschapsraad	schooljaar	2017-2018	
Boven v.l.n.r: Titia Wiegers (notulist), Stephanie Verschuren , Kerstin Geurtsen 
en Jacqueline van Wijngaarden.  
Onder: Anneke van IJken (voorzitter), Drea Severins (penningmeester) en 
Wimke de Vries (secretaris). Marlies Feenstra staat niet op de foto.

Titia Wiegers:  Nieuw in de MR
Sinds	januari	2016	werk	ik,	Titia	Wiegers,	met	veel	plezier	als	mentor	bij	´t	Zwanenest	in	Zwolle.	Hiervoor	werkte	ik	
als	leerkracht	en	remedial	teacher	op	basisschool	Het	Carillon,	ook	in	Zwolle.	Daar	maakte	ik	kennis	met	de	voor	mij	
tot	dan	toe	onbekende	schipperswereld.	Ik	kreeg	schipperskinderen	in	de	klas,	raakte	betrokken	bij	de	’wenweken’	van	
het	internaat	en	werd	contactpersoon	voor	de	schippers.	De	kans	om	bij	de	LOVK	te	komen	werken	heb	ik	met	beide	
handen	aangegrepen.	Ik	vind	mijn	baan	als	mentor	heel	leuk	en	afwisselend:	geen	situatie	en	geen	dag	is	hetzelfde.

En	nu	komt	dan	ook	de	medezeggenschapsraad	op	mijn	pad;	een	nieuwe	uitdaging	waar	ik	veel	zin	in	heb!	Het	lijkt	me	
interessant	om	samen	met	ouders	en	collega’s	mee	te	denken	over	beleidszaken	en	om	de	belangen	te	behartigen	voor	
de	achterban.	Daarnaast	is	het	leuk	om,	als	éénling	op	de	buitenpost	in	Zwolle,	ook	op	deze	manier	extra	in	contact	te	
komen	met	collega’s	en	ouders.	Ik	ga	mijn	best	doen!

Het Zwanejong
Jacqueline van Wijngaarden, oudergeleding 

medezeggenschapsraad

’Mama,	 mag	 ik	 weer	 naar	 school?’	 Deze	 vraag	 heb	 ik	 in	
de	afgelopen	zes	jaar	al	heel	vaak	gehoord.	Onze	oudste	
twee	 kinderen	 zitten	 inmiddels	 op	 het	 internaat,	 maar	
wat	 gingen	 ze	 graag	 naar	 Het	 Zwanejong!	 En	 nu	 onze	
jongste	 dochter	 hier	 naartoe	 mag,	 hoor	 ik	 deze	 vraag	
elke	week	wel	weer	een	keer.	Zij	geniet	er	enorm	van	om	
met	andere	kinderen	te	spelen,	werken	en	leren.	Vol	en-
thousiasme	en	trots	vertelt	ze	altijd	over	de	schooldag	en	
natuurlijk	 laat	ze	haar	werkjes	zien.	Die	moeten	op	een	
mooi	plekje	aan	boord	worden	opgehangen,	zodat	ieder-
een	ze	kan	bewonderen!

Onze	kinderen	 leren	heel	veel	van	het	samen	spelen	en	
werken;	elke	keer	als	ze	naar	school	zijn	geweest	boeken	
ze	voortuitgang.	Voor	ons	als	ouders	is	het	daarnaast	ont-
zettend	fijn	om	onze	kinderen	naar	een	school	 te	bren-
gen	waar	ze	het	reilen	en	zeilen	van	het	schippersbestaan	
kennen.	 Op	 welke	 tijd	 je	 ze	 ook	 brengt	 of	 haalt,	 de	 kin-
deren	zijn	altijd	van	harte	welkom!	Er	werken	bovendien	
allemaal	lieve	juffen,	die	met	veel	enthousiasme	én	ken-
nis	een	fijne	en	veilige	leeromgeving	voor	onze	kinderen	
creëren.

Bij ons op het Zwanejong… 
Griezelen met de Gruffalo! 
Anneke van IJken, voorzitter MR, leerkracht en mentor (met foto van Vince Bruijn)

Een	 kleine	 muis	 houdt	 alle	 dieren	 die	 hem	 als	 lekker	
hapje	zien	voor	de	gek	door	ze	wijs	te	maken	dat	hij	een	
afspraak	heeft	met	de	Gruffalo.	En	alle	dieren	geloven	het	
zo,	maar	de	muis	weet:	Natuurlijk	bestaat	er	geen	Gruf-
falo!	Tot	de	Gruffalo	echt	in	het	bos	rond	lijkt	te	lopen...

In	dit	prentenboek	wordt	de	fantasie	van	kleuters	geprik-
keld,	zou	de	Gruffalo	dan	echt	bestaan?	In	de	klas	is	een	
heuse	Gruffalogrot	gebouwd	waar	de	kinderen	verkleed	
als	Gruffalo	of	ander	dier	het	verhaal	na	kunnen	spelen.	
Zo	komt	het	prentenboek	bij	ons	in	de	klas	helemaal	tot	
leven!

Die	 Gruffalo?	 Misschien	 kent	 u	 hem	 nog	 niet,	 wacht	
maar	tot	u	hem	ziet!
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