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Malle
getallen…
over cijfers
en aantallen

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wat zal het thema nu weer wezen?

Malle getallen!
De aanloop naar een nieuw thema is altijd een mooi proces. Eerst weten we
niet zo goed wat we ermee aan moeten, maar al snel komt het creatieve proces
op gang en bruisen we van de ideeën die allemaal perfect aansluiten op het
thema. Zo is het ook met dit thema verlopen.
Ooit heb ik, werkzaam in het regulier primair onderwijs tijdens een
informatieavond van groep drie, ouders meegenomen in het achttallig stelsel,
dat werkt met het grondtal 8. Hiermee reken je met getallen die bestaan uit de
cijfers 0 t/m 7. Hierin heb ik hen eenvoudige sommetjes laten maken. Het leuke
daarvan was dat de ouders op dat moment voelden wat hun kind allemaal
moest begrijpen om te leren rekenen. Ons onderwijs staat bol van de getallen
en cijfers en het is dan ook niet moeilijk om een Langszij hiermee te vullen. We
nemen u mee in de wereld van de getallen.
Kinderen leren al vroeg tellen, begrip krijgen voor hoeveelheden en volgorde
bepalen. Processen die spelenderwijs een mooi resultaat opleveren. Hoe
verlopen die processen precies? Wat is veel, wat is weinig, wat is meer en wat is
minder? Wie is de eerste? Wie is de laatste? Veel rekenspelletjes worden via het
pakket aangeboden als rekenspelletjes tussendoor of voor op de achterbank.
Spelletjes die in de auto onderweg van en naar het internaat gespeeld
kunnen worden. Maar ook in de klas en tijdens het buitenspelen worden veel
rekenspelletjes aangeboden. Het zorgt ervoor dat het geleerde geautomatiseerd
wordt en dat de kinderen spelenderwijs basisvoorwaarden opdoen voor
het tellen en het latere rekenen. Voor het speellokaal zijn speciale spel entelmatten aangeschaft om al bewegend de cijfers en hoeveelheden te zien en te
onthouden.

Stichting

LOVK

De stichting LOVK heeft als doel het geven van
onderwijs aan varende kinderen op bijzonderneutrale, protestants christelijke en roomskatholieke 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 een 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 de missie en visie heeft de LOVK
haar strategisch beleid voor de langere termijn
vastgesteld en dit vertaald in strategische doelen.

De ontwikkeling op dit gebied, het voorbereidend rekenen verloopt bij alle
jonge kinderen anders en geheel verschillend, afhankelijk van de voorkeuren
van leren. De mentor en leerkrachten weten hier alles van. In de spelotheek
zijn genoeg spelletjes voorhanden die uitgeleend kunnen worden om
spelenderwijs thuis, aan boord, mee aan de slag te gaan, buiten de
lessen van VoortVarend om.
We tellen bij de LOVK heel wat af. Alle boekjes, fiches,
kaartjes, kopjes, strookjes, knikkers, blokjes, kleurtjes en
verfpotjes, enz. die in de kratten zitten, ze zijn allemaal
in de logistiek geteld. Dat er in de binnenvaart ook veel
getallen voorbijkomen, leest u in het vierluik van onze
ouders.
Uitgeteld ben ik zeker niet, maar dit is wel mijn laatste
Koersbericht. In de 10 jaar dat ik bij de LOVK werk heb
ik er elk jaar twee geschreven, een twintigtal. Geen
mal getal maar een mooi aantal. Tijd om het stokje
over te dragen aan mijn duo-directeur Lienke van
Dijk.
Veel tel- en leesplezier!
Anita van Laren, directeur-bestuurder LOVK
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Zo tel je wel
Mijn jongste dochter weet aan
iedereen te vertellen dat ze 3 jaar
is en als zij 4 wordt, dan krijgt ze
oorbellen van oma (vingers erbij
om te laten zien hoeveel dat is). Ze
telt wat af op een dag.
Welke fases doorloopt een kind bij
het leren tellen?

Ronella van Walsum, mentor

Fase 1
Het herkennen van een hoeveelheid Kinderen zien
niet hoeveel kralen er
liggen, maar wel dat er
meer of minder kralen liggen.

Fase 5
Fase 6
Resultatief verkort
tellen (vanaf ongeveer
5-6 jaar) Verkort tellen is een
vorm van resultatief tellen waarbij
alle voorwerpen niet meer één voor
één worden geteld. Er wordt dan geteld
met eenheden die groter dan 1 zijn, zoals bijvoorbeeld het tellen met 2 tegelijk
2, 4, 6, ….
Zet bijvoorbeeld eens voor elk gezinslid
een paar schoenen neer en laat je
kind de schoenen tellen. Hoeveel schoenen staan
hier? 2-4-6

Resultatie f
tellen (vanaf ongeveer 5 jaar) Ze weten
dat het tellen begint
met 1. Het getal waarmee je eindigt is het
totale aantal.

Fase 2
Akoestisch
tellen De juiste volgorde van de telrij wordt
nog niet aangehouden en
het tellen wordt niet altijd begonnen met het
getal één.

Fase 4
Ordenen Een
voorwerp wegschuiven, nadat het
bijbehorende getal is
genoemd.

Fase 3
Asynchroon en
synchroon tellen Vanaf
4 jaar gaan kinderen voorwerpen tellen, maar denken en
handelen loopt nog niet samen en
daardoor wijzen ze vaak meerdere
voorwerpen aan of slaan een voorwerp over (asynchroon tellen).
Als een kind gelijktijdig telt en
het aanwijst dan is er sprake
van synchroon tellen.

Hoeveel … … … … ? Malle getallen op het Zwanenmeer
Anneke van IJken, leerkracht en mentor
De kinderen komen in betekenisvolle situaties met
hoeveelheden en cijfers in aanraking.
Zo leren ze spelenderwijs synchroon tellen,
resultatief tellen en cijfersymbolen aan hoeveelheden
te koppelen.
In de kring stellen we daarom allerlei vragen.

Hoeveel jongens zijn er vandaag op school?
Hoeveel meisjes?
Waar zijn er meer/minder van? Of zijn het er vandaag evenveel?
Hoeveel kinderen zijn er in totaal op school?
Hoeveel kinderen van 3 jaar zijn er? Hoeveel van 4, 5 en 6?
Hoeveel kinderen passen er in de bus naar het zwembad?
Hoeveel kinderen passen er in de auto van de juf?
Hoeveel zitplaatsen zijn er nog nodig om allemaal naar het
zwembad te kunnen?
Hoeveel minuten zijn er nog over op de time-timer
voordat we verder gaan met de volgende activiteit?
Hoeveel emmertjes water doen we in de zandtafel om
modder te maken?
Hoeveel blokken passen er in het schip?
Hoeveel bordjes zijn er nodig om de tafel te dekken in de
huishoek?
Hoeveel messen, vorken, lepels en kopjes horen daar dan bij?
Hoeveel kinderen kunnen er tegelijk op de glijbaan?
Hoeveel kinderen passen er op de grote schommel?
Hoeveel cijfers kennen we al?

Ligplaatsonderwijs
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Margreet van der Zwan, mentor en leerkracht
Het is een hele ontdekking voor het kind als hij ontdekt
dat die kriebeltjes op papier cijfers voorstellen. Vaak is het
nog een uitdaging om ze goed te schrijven. Soms schrijven
de kinderen het cijfer van beneden naar boven, of beginnen
ze ergens halverwege. Makkelijk om te onthouden: bij alle
cijfers begin je bovenaan, alleen bij de acht start je in het
midden.

Getallen

in de opvoeding

Maar als het kind de cijfers geleerd heeft is het natuurlijk ook
heel leuk om er iets mee te doen. In onze spelotheek hebben
we allerlei rekenspelletjes.
Favoriet is de magnetische rekendoos. Maar ook heel leuk is
het spelletje Malle Getallen. Het zit in een stevig doosje, net
iets groter dan een kwartetdoosje. Je hebt doosjes om te leren optellen en aftrekken tot 20 en doosjes met optellen en
aftrekken tot 100.

Willeke van Dijke, mentor
Aan boord heb je soms verrassend veel mogelijkheden om
te rekenen met kinderen, gewoon tijdens alledaagse bezigheden.
Tellen is handig en leuk voor kinderen en kun je altijd oefenen. Voor je het weet ontstaan er rekensommetjes.
Rond het eten
Wie eten er vanavond allemaal mee? Hoeveel vorken, lepels
en messen hebben we nodig? Hebben we genoeg borden?
In hoeveel stukjes gaan we de boterham snijden? Hoeveel
stukjes boterham liggen er nog op je bord? Heb je veel of
weinig hagelslag op je boterham? Wat denk je: hoeveel slokjes moet je nemen om je beker leeg te drinken?
Hoeveel nachtjes
Over hoeveel nachtjes slapen komen de broertjes en zusjes
weer naar boord? Over hoeveel nachtjes ben ik jarig, gaan
we op vakantie of mag ik naar school?
Maak een afstreepkalender en laat elke keer een nachtje
wegstrepen, je zult zien dat er vanzelf geteld gaat worden.
Laatst was ik bij iemand aan boord. Ik zag dat er op de treden
van de trap naar de stuurhut cijfers waren geplakt. Hoe vaak
wordt er niet op- en afgelopen van de trap? Zo wordt er onbewust dagelijks geoefend met het leren van cijfers en het
inzicht krijgen in de getallenrij.
Op deze manier houd je rekenen leuk en leerzaam!
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Malle getallen kun je op verschillende manieren spelen. Je
kunt het samen spelen als kwartet, maar ook alleen. Het
grappige is het controle-envelopje. Bij het spelen als kwartet vraag je of één van de spelers een kaart heeft met een
bepaalde tekening (bv. de maan). Als deze speler deze kaart
heeft leest hij de som voor. Als je een goed antwoord geeft
is de kaart van jou, anders niet. Het antwoord kun je checken door de kaart in het controle-envelopje te steken. Wie de
meeste kwartetten verzamelt, heeft gewonnen.
In de spelotheek is nog veel meer te vinden; voor alle ontwikkelingsgebieden staat er wel iets. Vraag het aan de mentor
of kom een keertje langs in Dordt.

Als je

jaar bent...
Margreeth Radenborg,
leerkracht en mentor

U heeft hem vast wel eens gezien op de gang van Het Zwanejong: de
timmertafel! En als u hem nog nooit gezien heeft, dan heeft u er vast
over gehoord. Ieder kind dat regelmatig op Het Zwanejong komt, weet
dat je met de timmertafel mag als je 5 jaar bent geworden! Misschien
is het daarom ook wel zo’n belangrijke hoek geworden. Alleen ’grote’
kinderen mogen timmeren, zagen, lijmen en proberen een spijker in
een stuk hout te slaan, uiteraard met een veilige bril op. De mooiste
werken worden hier geklust. Een schip, een kapstok of een schilderijtje.
Soms met een beetje hulp van juf Joanne of juf Rulinde, die vaak in de
buurt rondlopen en nooit te beroerd zijn om even mee te denken. Een
fantastische hoek die echt hoort bij het getal 5.
En mocht u nog wat oud hout hebben liggen of gereedschap dat u niet
meer gebruikt? U doet de kinderen er een groot plezier mee, breng het
gerust langs!

Malle Getallen

in het nieuwe Peuterpakket
SpelenderWijs
Projectgroep peuterpakket

SpelenderWijs zit vol met malle getallen: Er zijn acht thema’s met elk vier weken. Per week
zijn er acht activiteiten om uit te kiezen. Per activiteit zijn de vier domeinen: motoriek,
sociaal-emotioneel, taal en rekenen verwerkt. Zo is er ongemerkt een patroon ontstaan: 8
thema’s, 4 weken, 8 activiteiten, 4 domeinen. Grappig!
Dit is nu ook precies hoe de rekenactiviteiten
in het peuterpakket bedoeld zijn. Door plezier te hebben, lekker te spelen, te bewegen
en te zingen in combinatie met dagelijkse activiteiten wordt de wereld van de cijfers en
de getallen door de peuter ontdekt. Zo doen
we de soepballenrace, vieren wij Tijgers derde verjaardag en zingen we van één, twee,
drie, vier hoedje van papier!
Alle ontwikkelingsgebieden van rekenen
komen in de verschillende activiteiten aan
bod. Zo ontdekken we meer over het eigen
lichaam in lichaamsoriëntatie, de plaats van
het lichaam ten opzichte van de omgeving
in ruimtelijke oriëntatie en dit binnen een
bepaalde tijd in tijdsoriëntatie. We onder-

zoeken het logisch denken door te sorteren,
te classificeren en te ordenen. Spelend met
Knuffie ontdekt de peuter hier van alles over.
Voor gecijferdheid duiken we in de omgeving
gevuld met cijfers, zeggen we de telrij op en
beginnen we met tellen.
Omdat cijfers en getallen niet weg te denken
zijn uit ons dagelijkse leven, mag dit ook niet
ontbreken in een rijk aanbod voor de peuter.
Dit om de peuter te stimuleren, uit te dagen
en kennis te laten maken met onze wereld
van malle getallen!
Na de zomervakantie zullen de eerste peuters gaan starten met SpelenderWijs.
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Leren
door bewegen
Corine Salacroup, leerkracht
Kinderen bewegen veel. De hele dag door zien we kinderen lopen, rennen, fietsen en springen. En daar zijn
wij als leerkrachten blij mee. Bewegen draagt bij aan
een gezonde ontwikkeling van het kind. Dat is ook de
reden dat we op school heel veel bewegen!
Tijdens bijna elke taal- en rekenactiviteit proberen wij
de kinderen te laten bewegen. Ook tussen de activiteiten door zingen wij verschillende bewegingsversjes.
Kinderen genieten van alle bewegingen die ze mogen
maken. Elk kind is volop betrokken wanneer er bewogen mag worden! Het zorgt er daarnaast ook voor dat
de kinderen beter kunnen onthouden wat er aangeboden is.
Omdat wij bewegen zo belangrijk vinden hebben
we beweegmatten aangeschaft. Dit zijn grote matten waarop getallen, letters of andere afbeeldingen
te zien zijn. Door te bewegen worden de getallen
geautomatiseerd. Ook zijn er matten die de motorische vaardigheden vergroten van het kind. Het is erg
leuk om de matten tijdens een (gym)les in te zetten.
Zodat de kinderen tegelijk bewegen, leren en genieten!

Malle getallen op de achterbank
Ilonka Toers Bijns, mentor
Vakantie, wie heeft er geen zin in! Lekker genieten met het
hele gezin. Maar ja, de reis ernaartoe is vaak lang. “Zijn we
er al?”, hoor je de kinderen al roepen. Maar hoe houd je de
kinderen lekker bezig op een leuke manier, waar ze ook nog
wat van leren?
Hier een paar leuke en leerzame spelletjes:
Auto’s tellen: Iedereen neemt een eigen kleur auto en telt
de auto’s die tegemoet komen rijden voor bijvoorbeeld 10
minuten. Van welke kleur waren de meeste auto’s?
Verschillende voertuigen tellen: Je kan ook samen verschillende voertuigen tellen. Je telt eerst samen alle caravans die
voorbij komen. Daarna tel je alle campers of vrachtwagens.
Hoeveel heb je geteld en van welke waren er het minst en
het meest?
Hoeveel vingers: Steek een aantal vingers op en de ander
moet zeggen hoeveel het er zijn. Het liefst het antwoord
direct zeggen maar als dat niet lukt mag je de vingers natuurlijk ook tellen.
Geheimschrift: Je tekent een cijfer op iemands rug en de ander moet raden welk cijfer het is. Niet alleen leerzaam maar
ook lekker ontspannend!
Klappen tellen: Klap een aantal keren in je handen. De ander
telt het aantal klappen.
En natuurlijk sluiten we af met het bekende spel ’Ik zie ik
zie wat jij niet ziet en het is ….’. Tip: Kies wel iets in de auto
anders ben je er al voorbijgereden voordat het geraden is.
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Nieuw strategisch beleidsplan 2023-2027 in de maak…
Anita van Laren, directeur bestuurder LOVK
Elke 4 jaar wordt er binnen de LOVK even ’een pas
op de plaats’ gehouden om terug te kijken op het
vorige strategische beleid en om vooruit te kijken naar het komende beleid. Dit gebeurt in het
laatste jaar van het ’oude’ strategische beleidsplan en dat is 2022, dit jaar. Hoe wordt de input
voor een nieuw strategisch beleid verzameld?
Aan het begin van dit jaar zijn 30 ouders at random benaderd door onze onderzoekster Angelique Hubens van AHADATA voor het ’Kwalitatief
behoefteonderzoek onder ouders van de LOVK’.
Het onderzoeksrapport levert kwalitatief goede
aanbevelingen op die meegenomen worden in
het nieuwe beleid.

Begin april heeft er een cultuur- en tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden onder alle 22
medewerkers van de LOVK. Dit gebeurde tijdens
een persoonlijk interview met Angelique Hubens
van AHADATA via Teams. De gegevens die hieruit
voortkomen zijn anoniem verwerkt in een onderzoeksrapport waarvan de aanbevelingen meegenomen worden in het nieuwe beleid.
Op 20 mei is het voltallige bestuur bijeengekomen
om samen met Heleen Siebert van Tandemkracht
zich te bezinnen op het nieuwe beleid: waar willen we heen en hoe? Ook deze aanbevelingen krijgen een plek in het beleid.

Als laatste wordt het vorige strategische beleid
geëvalueerd. De input die hieruit voortkomt krijgt
een plaats in het nieuwe beleid.
Op deze manier krijgt iedereen die in de organisatie een rol speelt ’bottom up’ de gelegenheid
om mee te denken met het nieuwe beleid. Met
deze rode draad van gegevens wordt er door de
directie een document vervaardigd dat in concept
in oktober gepresenteerd wordt aan het team, de
MR en het bestuur. Daarna wordt het, na eventuele aanpassingen, vastgesteld en treedt het nieuwe beleidsplan in 2023 in werking. Een nieuwe
stip op de horizon is gezamenlijk gezet!

In maart heeft er een visiedag plaatsgevonden
met het gehele LOVK-team van 20 personen onder leiding van Heleen Siebert van Tandemkracht.
Op deze dag zijn veel opbouwende inzichten opgehaald bij het team en samengevat in een tekening van ’De Betekenaar’. Deze inzichten vormen
input voor het nieuwe beleid.
Op 14 maart heeft ook de medezeggenschapraad in de vergadering stilgestaan bij het nieuwe
strategisch beleidsplan en hiervoor items aangeleverd.
”De juiste communicatie is de rode draad voor een organisatie in balans”
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interviews
Tineke Albregts, mentor

Papa van Louise van der Vlist
van de ms. Avanti
Hoe lang is jullie schip?
80 Meter lang en 8,55 meter breed.
Wat was jullie verste reis? Waar en hoeveel kilometer ongeveer?
Wij hebben een beunschip en varen over het algemeen niet hele lange reizen. Maar onze langste reis is denk ik wel van Charleroi naar Groningen. Ongeveer 500 km.
Wat was jullie zwaarste lading?
Chroomerts, maar grote kluiten grond kunnen ook heel zwaar zijn.
Hoeveel schepen hebben jullie al gehad?
Dit is ons tweede schip.
Bij welke hoogste en laagste temperatuur hebben jullie gevaren?
35 Graden in de zon en -10 in de sneeuw
Hoeveel uur zijn jullie gemiddeld per dag aan het varen?
10 uur.
Hoe zijn jullie in je vak met getallen bezig?
De marifoon werkt met getallen. Iedere sluis heeft een ander marifoonkanaal. Louise weet bijvoorbeeld dat de verkeerspost Tiel op 69 staat, maar de
sluis op 18 geroepen moet worden.
Ieder schip heeft een Europanummer. Ons nummer is: 02325659 Hiermee
kan de sluismeester ons makkelijk in de computer opzoeken. Ook willen ze
altijd het aantal personen aan boord weten. En de diepgang van het schip.
Als wij helemaal geladen zijn gaan we 3.30 diep. Leeg is dit ongeveer 75 centimeter.
Hoeveel uur moeten jullie op het verst rijden om in het weekend de kinderen
op te halen?
Vanaf Deventer is het ongeveer 1,5 uur rijden.
Hoeveel kilometer rijden jullie per jaar om de kinderen op te halen en weg te
brengen?
Dit is niet zo heel veel bij ons. Want we zijn ook regelmatig met het schip in
de buurt of komen zelf naar huis.
Waar worden getallen aan boord ook voor gebruikt?
Hoe snel vaart het schip; hiermee kan je uitrekenen hoelang je over een
reisje gaat doen. Zo weet je ook hoe laat je kan laden of lossen. Bij een sluis
word je ingedeeld waar je mag liggen. Bijvoorbeeld als derde invaren. Langs
het water staan ook kilometerborden, hiermee kan je de lengte van je reis
uitrekenen. Langs de waterkant staan ook vaak borden met de maximale
snelheid op een kanaal of in een haven. Dit is om overlast te voorkomen.
In de havens worden de steigers ook aangegeven met nummers, zo is het
makkelijk door te geven waar je met het schip ligt. Ook worden er cijfers
gebruikt met hoe laat je verder gaat. Zo kan er makkelijk gekeken worden
welke schepen rond dezelfde tijd weg gaan en die kunnen dan bijvoorbeeld
naast elkaar liggen.
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Papa van Joas en Jachin Klijn
van de ms. Deo Juvante
Wat zijn de afmetingen van jullie schip?
De afmetingen van ons schip zijn 80 meter lang, 8,20 meter breed en 2,61
meter diep
Wat was jullie verste reis? Waar en hoeveel kilometer ongeveer?
Onze verste reis vanaf onze thuishaven was Linz aan de Donau. De lengte
van onze langste reis was zo’n 1700 kilometer.
Wat was jullie zwaarste lading?
De zwaarste lading die we in al die jaren geladen hebben, was een trafo van
250 ton.
Hoeveel schepen hebben jullie al gehad?
Wij varen nu op ons 2e schip.
Bij welke hoogste en laagste temperatuur hebben jullie gevaren?
De hoogste temperatuur waarbij we gevaren hebben was rond de 40 graden, de laagste temperatuur was -18 graden
Hoeveel uur zijn jullie gemiddeld per dag aan het varen?
Wij varen gemiddeld 14-16 uur per dag.
Hoe zijn jullie in je vak met getallen bezig?
Op veel verschillende manieren zijn wij in ons vak met getallen bezig. Bijvoorbeeld het aflezen van de dieptemeter, marifoonkanalen, snelheid in
km/u, tijdens het laden het bepalen van de tonnage en diepgang, maar ook
tijdens het lesgeven aan onze kinderen aan boord werken we met getallen.
Hoe vaak liggen gemiddeld stil in jullie thuishaven? Of: hoeveel weken per jaar
varen jullie niet?
Wij liggen gemiddeld 2x per jaar in Stellendam, wat de dichtstbijzijnde haven is bij onze woonplaats. Per jaar liggen we gemiddeld 6-8 weken stil.

over getallen
aan boord
Papa van Leah Theunisse
van de ms. Vectura
Hoe lang is jullie schip?
Een goede vraag: de lengte, breedte en diepgang noemen we de afmetingen van het schip. Deze afmetingen zijn belangrijk om te weten van welke
vaarwegen je als schipper gebruik kan maken. Ons schip is om precies te zijn
62,99 m. lang, 7,26 m. breed en heeft een maximale diepgang van 2,81 m.

Papa van Ananda de Groot,
zetschipper

Wat was jullie verste reis? Waar en hoeveel kilometer ongeveer?
Met het vorige schip zijn we een paar keer naar Kehl op de Bovenrijn geweest, dat is vanaf Rotterdam meer dan 700 km. De verste reis met ons huidige schip was van Itteren (Limburg) naar Katwijk a/d Rijn, zo’n 280 km.
Wat was jullie zwaarste lading?
Ons schip mag maximaal 865 ton laden, maar éen keer hebben we per ongeluk 915 ton geladen. Het schip ligt dan ruim 10 centimeter dieper dan de
maximale diepgang.

Op hoeveel schepen varen jullie?
Dat groeit met de tijd. Ik vaar inmiddels als zetschipper op mijn 85e schip.
Mijn dochter Ananda vaart nu op haar 8e schip mee.

Hoeveel schepen hebben jullie al gehad?
Twee, Liesbeth en ik zijn begonnen als pasgetrouwd stel op het ms. Helena
Tineke, als zetschipper. In 2004 hebben we ons huidige schip gekocht.

Wat was jullie verste reis? Waar en hoeveel kilometer ongeveer?
Ongeveer 1260 km, van Nijmegen naar Frouard en retour.

Bij welke hoogste en laagste temperatuur hebben jullie gevaren?
Oef, dat zou ik echt niet meer weten. Heel warm en heel koud in ieder geval.
Maar in de zand- en grindvaart ben je trouwens gauw uitgevaren met langdurige temperaturen onder nul.

Wat was jullie zwaarste lading?
Papa ooit ruim 5500 ton in een Koppelverband, Ananda nu met 3200 ton.
Bij welke hoogste en laagste temperatuur hebben jullie gevaren?
De hoogste was met een hittegolf, ongeveer 35 graden. Toen gingen papa
en de matroos zwemmen en was Ananda stomverbaasd dat papa naast het
schip stapte. De laagste temperatuur was ongeveer 15 graden vorst, het aluminium van de ramen was wit van het ijs.
Hoeveel uur zijn jullie gemiddeld per dag aan het varen?
Maximaal toegestane uren (14), plus soms nog een paar uur hobby...
Hoe zijn jullie in je vak met getallen bezig?
We rekenen steeds uit: Hoe diep kunnen we laden? Hoeveel ton nog? Hoeveel moet nog in welk vak om gelijk te komen? Kunnen we onder de bruggen
door? Komen we over de droogtes? Hoeveel containers kunnen we vervoeren? Hoeveel brandstof hebben we? Hoeveel drinkwater hebben we? Hoe
vaak kan ik in bad? Hoeveel eten hebben we aan boord? Hoeveel koffie is
er nog? Als zetschipper moet ik steeds nadenken wat de grootte van het
schip deze keer is. En verder hoeveel kilometer kunnen we varen? Hoeveel
uur nog? Je ziet wel; getallen zijn heel belangrijk voor schippers.
Wat leert jullie dochter door het varen al over getallen?
Spelenderwijs leert ze dat rekenen essentieel is in ons vak.

Hoeveel uur zijn jullie gemiddeld per dag aan het varen?
Het liefst niet langer dan 14. Dan hoef je niet zo direct vanuit de stuurhut je
bed in. Maar soms is 18 uur nodig, andere keren 12 uur.
Hoe zijn jullie in je vak met getallen bezig?
Vaak! Zoals iedere ondernemer. Voor ons is de prijs per vervoerde ton heel
belangrijk, die bepaalt de winst. Zelf gebruik ik daar Excel voor, een handig
hulpmiddel om de kostprijs te berekenen, de opbrengst per uur of per kilometer te zien, totaal aantal kilometers en vaaruren per jaar enz.
Hoeveel uur moeten jullie op het verst rijden om in het weekend de kinderen
op te halen?
Sinds we een huis hebben zijn we met de kinderen het weekend thuis in
Alblasserdam. Langer dan twee uur komt eigenlijk niet voor.
Getallenweetjes ms. Vectura
In 2021 hebben we:
- 37.893,281 ton lading vervoerd
- 19.841,100 km gevaren
- 61.520 liter gasolie verbruikt
- 2.128 uren gevaren, geladen en gelost
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Mary Bakels,
mentor en leerkracht

Interviews
met
kinderen
uit de klas

Madeleine
Ooms

Thijs
Mudde

Sarah
Muilenburg

Boris
Schouten

Hoe oud ben je?

Ze telt haar vingertjes. Djie!

4 jaar.

5 jaar

6 jaar.

Hoe oud is papa?

Ze kijkt mama vragend
aan en we vragen haar of
papa ook 3 jaar is. Ja. Maar
kort daarna zegt ze: Nee,
kan niet. Mama geeft antwoord: 39 jaar. Ja, papa is
39 jaar, herhaalt Madeleine.

Ik denk 3 jaar.

29 jaar.

50 jaar.

Hoe oud is mama?

Mama? Uhm…..Mama geeft
antwoord -dit is een beetje
moeilijk- 37 jaar!

Thijs denkt na: Uh, hoe oud
ben jij mama, 3 jaar toch
mama? Net zo oud als papa
he?

26 jaar.

Een 4 en een 5. Hoe noem
je dat dan? Uhm 54? Oh nee
45.

Hoeveel vingers en tenen
heb je?

Madeleine kijkt naar haar
vingers en begint te tellen:
Een, twee, djie, vier…ik heb 4
vingers. Juf: En op je andere
hand? Madeleine: 1 duimpje en 2,… twee heb ik daar.
En hoeveel tenen heb je?
Mama pakt haar voet en
gaat samen met Madeleine
tellen. Het zijn er 5!

Thijs steekt al zijn vingers
op. De juf vraag: Hoeveel
zijn dat er op 1 hand? Thijs:
Héééééél veel, het zijn er
wel 3. Juf: En aan je andere
hand? Thijs: Andere hand?
Een duim, je hebt ook een
middelvinger en een ringvinger en je pink, uhm…5!

Op 1 hand 5. Allebei de
handen 10, zegt ze uit haar
hoofd.
Ik heb 5 tenen. En hoeveel
bij beide voeten? 10!

5 en hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 dus ik heb 10 vingers
en ook 10 tenen.

Tot hoever kun jij tellen?

Mama zegt dat ze al tot 2
kan tellen. Madeleine: Dat
kan ik al. Vervolgens komt
er een zakje snoep tevoorschijn. Elke dag mag ze 2
snoepjes uit het zakje. Ze
mag er nu ook 2 uitpakken
en smikkelt ze lekker op.

Thijs begint te tellen: Een,
twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht….dat is het.

Ik kan tot 70 tellen. Ze begint te tellen, 1,2,3,4,5,6,…..
71,72….79 even denken,
de juf helpt een beetje
80,….91,92,…. 100
Wauw, jij kunt tot 100 tellen, dat is knap!

Tot 50, Boris begint te tellen en dan blijkt dat hij tot
60 kan tellen. Als de juf
zegt dat hij heel knap is,
zegt Boris dat hij nog knapper is, want hij kan zelfs tot
100 tellen. Vervolgens gaat
hij druk tellen, en met wat
hulp van de juf komt hij helemaal tot 100.

En hoe vaak kan ze hinkelen
zonder te vallen?

Poeh, dat is best lastig!
Maar het lukt al 2 keer!

Thijs doet druk zijn best en
na veel pogingen komen we
op 18 keer uit.

Sarah hinkelt rondjes door
de kamer en telt hardop. Tot
24!

Boris kan 16 keer hinkelen.

Kun jij van een getal een tekening maken?

Ja, mama tekent een 3.
Madeleine tekent allemaal
oogjes in het getal 3. Juf: De
3 lijkt wel een bril.

Van de 1.

Van een 8 maakt Sarah een
poppetje.

Boris wil van de 100 een
tekening maken. Het wordt
een panda.

Wat is je lievelingsgetal?

Ze kijkt naar haar vingers,
en noemt allemaal mooie
getallen.

Zijn lievelingsgetal is 1!

10, dat is een 0 en een 1.

Ik heb geen lievelingsgetal.
Is er een getal dat begint
met een b? Dat is de eerste
letter van mijn naam. Dan
is dat mijn lievelingsgetal.
We tellen met z’n tweeën
en komen erachter dat er
helaas geen enkel getal met
een b begint.

>>

Bezoek ook onze website
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Themapakket:
’Met Knuffie naar het internaat’
Rieke Voorstad, mentor en specialist ouderbetrokkenheid
In het voorjaar hebben de toekomstige internaatkinderen het nieuwe themapakket ’Met Knuffie
naar het internaat’ ontvangen.
Hoofdrolspeler in dit pakket is Knuffie die voor
het eerst een nachtje gaat logeren op het internaat. Hierbij is een film en een fotoboekje gemaakt en een themaboek vol activiteiten.
Hiermee hopen we jullie kind een beetje te helpen met de overgang naar het internaat. Je kunt
hierbij denken aan het vergroten van de zelfredzaamheid, het omgaan met verschillende gevoelens, het leven op het internaat en het contact
met papa en mama.

In dit pakket komen ook ’malle getallen’ om de
hoek kijken. Als je op maandag naar het internaat gaat en op vrijdag weer naar boord, hoeveel
nachtjes slaap je dan op het internaat? Maandag
is 1, dinsdag is 2...
We maken een afstreepkalender voor op het internaat, zodat het kind meer grip krijgt op het
begrip tijd en hoelang het nog duurt voordat hij
weer naar boord gaat.
Wat neem je allemaal mee als je gaat logeren?
Zullen we het eens tellen: 4 onderbroeken, 1 pyjama, 1 toilettas, 2 handdoeken, 2 stuks speelgoed.
Dat zijn 10 dingen!

Of: wat kan jij allemaal al zelf: aankleden, haren
kammen, tandenpoetsen, douchen? Dat zijn al
veel dingen zeg.
En waar heb je nog wel wat hulp bij nodig? Je haren uitspoelen en de klitten uit je haar kammen.
We zullen vragen of de groepsleiding je daarbij
wil helpen!
En voordat je gaat, raad eens hoeveel papa en
mama van jou houden?

een schip vol

Zelfs op een 73 meter schip is er plaats genoeg om
te wonen, familie Oosse -ms. Mariska- redden zich
prima met 10 personen!

Leah Theunisse (4 jaar) met haar 7 zussen,
ms. Vectura.

Een schip vol bij familie Geluk uit Goes. Achteraan,
van links naar rechts: Antonet, Anne, met op
haar arm Andrea, Jan, Nelline, met op haar arm
Jannelien, vooraan: Lydia en Leendert.

What’s in a name/number?
Wat is het toch leuk om columns te schrijven. Na precies 5
jaar aan columns in de Langszij is dit mijn laatste column. 2x
per jaar een Langszij, 5 jaar lang. Dat maakt 10 columns. Ik
schreef over diverse onderwerpen en gebruikte daarbij mijn
gezin vaak als inspiratiebron.
Zo schreef ik over Voorbereiden en talenten; Bedoeling
en praktijk; Verrassing en voorpret; Onderweg zijn en
vooruitkijken; Oerkracht en samenwerking; Varen,
VoortVarend en VarenderWijs; Liefde en betrokkenheid;
Keuzes maken en onzekerheid.
Ik las de columns allemaal nog eens door. Wat een
ontwikkeling zie je dan ongemerkt. Mijn meiden waren 5 jaar
jonger en in een hele andere fase dan nu. De LOVK was met

diverse zaken in ontwikkeling die nu allemaal alweer
’gewoon’ zijn. Terugkijken, vooruitkijken en tegelijkertijd
zeker ook leven in het hier en nu, het maakt me dankbaar.

En het maakt me ook nieuwsgierig naar wat er nog gaat
komen. Waar zullen we staan over 5 jaar?
Maar what’s in a number? We varen de LOVK-koers
met elkaar, dus waar we over 5 jaar staan: we staan
er samen. Ik geef het column-stokje graag door aan
mijn duo-directeur Anita van Laren. Van column naar
koersbericht. Maar what’s in a name? Ik zie er vooral
naar uit om nog vele mooie edities van de Langszij te
kunnen verzorgen.
Lienke van Dijk, directeur
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4x Afscheid
2022 (I)

Afscheid na acht jaar

Afscheids-tijd

Afscheid van de BSOS en dus ook een beetje van
de LOVK, de partner die ik de afgelopen jaren
steeds beter heb leren kennen.

Niet helemaal onverwacht maar
toch sneller dan gedacht is
de acht jaar lidmaatschap bestuur van de LOVK
volbracht en is het tijd voor de overdracht.
Indachtig mijn bescheiden rol ben ik trots op de
kracht van de LOVK;
door doorlopend boven verwachting te presteren,
door vertrouwen te hebben in wat medewerkers
en ouders hebben bedacht,
door hard op de zaak te zijn en zacht op de mens,
door de aandacht van medewerkers en ouders
voor het kind,
door focus op de opdracht, de instandhouding
van het varend gezinsbedrijf
Kortom, een prachtorganisatie waar ik graag
mijn bijdrage aan heb gebracht
LOVK, een behouden vaart voor uw kostbare
vracht!

Bijna 8 jaar geleden begon ik bij de LOVK; eerst als
onderwijsassistent in de klas op Het Zwanejong
en vervolgens als managementassistent op het
Landelijk Bureau.

1996 Kennismaking met de wereld van de
schipperskinderen door mijn aanstelling op De
Horizon in Dordrecht. Ik stap een voor mij totaal
onbekende wereld binnen met internaten, walen schipperskinderen. 100 schipperskinderen
hadden we toen nog op school in Dordrecht, nu
staan er bij de BSOS nog zo’n kleine 200 kinderen
in totaal geregistreerd.
2000 Kennismaking met de BSOS in wording
omdat ik namens mijn school de bijeenkomsten
mocht bijwonen. Het duizelde me: BSOS, LOVK,
LOVT en dan nog allerlei andere organisaties die
bij het schipperswereldje hoorden. Maar erg leuk
om betrokken te raken bij scholen en internaten die zich inzetten voor het welzijn van deze
speciale groep kinderen. Ho! Laten de ouders dat
maar niet horen. ”Wij zijn niet speciaal, we zijn
ook gewoon vaders en moeders met één of meer
kinderen op school”.
2010 Ik kende nu het reilen en zeilen van de
vereniging BSOS en werd penningmeester.
Die bestuursfunctie leg ik nu neer, de afstand
tot de doelgroep is te groot geworden na mijn
pensionering in 2014. Maar ik laat het besturen
met een gerust hart over aan het huidige, deels
nieuwe bestuur. Het ga jullie en alle ouders en
kinderen waarvoor de BSOS zich inzet goed.
Marian Gast
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Wilma Rijndorp-Kreft,
aftredend voorzitter van het toezichthoudend
bestuur

2022 (II)
2022: afscheid als voorzitter van BSOS en ook van
LOVK als samenwerkende partner waarbij ik de
behoefte heb kort terug te kijken.
2006. In dat jaar werd ik benoemd als directeur
van BS de Tweesprong in Maasbracht. Een school
met relatief veel schipperskinderen waarvan de
meesten gedurende de week op het internaat
verbleven.
Omdat Maasbracht een belangrijke plaats was en
nog is binnen de schipperswereld een stukje geschiedenis. Het vervoer van de Limburgse steenkolen naar de rest van Nederland vanaf de jaren
40 van de vorige eeuw en de zand- en grindwinning vanaf de jaren 60 maakten dat Maasbracht
een drukke binnenhaven werd met veel bedrijvigheid rondom de scheepvaart. Veel schippers hadden en hebben hier hun waladres. In die periode
bezochten veel schipperskinderen de schippersschool die aanvankelijk een protestants-christelijke en een katholiek afdeling had. Ook waren er op
een gegeven moment een protestants-christelijk
en een katholiek internaat. Eind vorige eeuw nam
het aantal schipperskinderen af en gingen zij
naar de PC Oranje Nassau (later de Vlinder) en de
Klimop (later de Tweesprong). Ook de beide internaten werden samengevoegd tot de huidige

De afgelopen jaren heb ik heel wat kinderen zien
komen en gaan: klaar voor de stap naar het internaat. Zelf maak ik nu ook een stap: ik ga werken
in de Tweede Kamer als assistent van een aantal
Kamerleden. Een heel andere omgeving, een heel
ander kantoor en een heel andere dynamiek.
Een plek waar ik niet snel een kind tegen zal komen, die met een mooie traktatie een sticker voor
zijn verjaardagskaart komt halen. Maar wel een
plek waar ik het tot nu toe erg naar mijn zin heb.
Pasgeleden moest ’mijn’ Kamerlid op werkbezoek
in de haven, dus misschien komen we elkaar nog
eens op een heel andere manier tegen.
Het ga jullie -en jullie ontzettend leuke kinderengoed!
Lydia Nijenhuis

Prinsenvaart. In 2016 gingen PC de Vlinder en
RK de Tweesprong samen verder als BS de Toermalijn. Helaas nam het aantal schipperskinderen
gestaag af. Daardoor verdween ook Ligplaatsschool ’t Maashofje van LOVK die op het laatst
hun onderkomen had in het nieuwe gebouw van
de Toermalijn.
Hoewel in Maasbracht het aantal schipperskinderen afneemt zien we rondom Krimpen a/d IJssel,
Werkendam en Dordrecht een stabilisering bij de
internaten en scholen. Door mijn affiniteit met de
schipperswereld (geboren en opgegroeid in Maasbracht) heb ik mij als directeur bijzonder ingezet
voor het welzijn en sociaal-welbevinden van het
schipperskind. Dit zijn o.a. ook de uitgangspunten
van BSOS en LOVK. Omdat beiden hetzelfde nastreven, BSOS voor de basisscholen en LOVK voor
het peuter- en kleuteronderwijs, is in 2014 besloten voortaan samen op te trekken. Regelmatig
is er overleg met andere partners zoals LOVT, de
PO-raad en OCW om zo het belang van het schipperskind in het oog te blijven houden.
Vol vertrouwen geef ik het stokje door aan het
deels vernieuwde bestuur waarbij ik ieder die
betrokken is bij het schipperskind een behouden
vaart wens.
Har Palmen

Wat is jouw plek in
het gezin?

En, klopt het
een beetje?

Annemieke Kik, coördinator ligplaatsonderwijs en zorg
In mijn jeugd heb ik regelmatig verzucht… waarom mogen mijn jongere broertjes (er
was een leeftijdsverschil van 11 en 13 jaar) toch zoveel meer dan ik? Waarom moet ik
altijd de verstandigste zijn? Als oudste kind in een gezin van vier heb ik mij vaak afgevraagd wat mijn specifieke plek in ons gezin was. Opvoeding en genen bepalen voor
een groot deel de persoonlijkheid van je kind, maar hoe zit dat met je plek in het gezin?
Ik ging op zoek.
Bij de geboorte van het eerste kind begint een gezin. Voor ouders een spannende en
nieuwe periode. Een zoektocht in het ouderschap. Wie ben ik als ouder en wat zijn de
waarden en normen die ik mijn kind mee wil geven? Het oudste kind wordt vaak gezien als gehoorzaam met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Zij willen graag het
goede voorbeeld zijn voor broertjes en zusjes. Ook zijn oudste kinderen vaak perfectionistisch en voelen een hoge druk om te presteren.
Bij de geboorte van het middelste kind is de weg al een beetje vrijgemaakt. Ouders
hebben hun eerste voetstappen op het pad van het ouderschap gezet en er is inmiddels wat ervaring. Middelste kinderen krijgen vaak wat meer ruimte om dingen uit te
proberen. Ouders zijn meer ontspannen en durven iets meer los te laten. Dat heeft
invloed op de ontwikkeling van het kind. Middelste kinderen zijn vaak iets creatiever en
sneller zelfstandig. School wordt over het algemeen minder belangrijk gevonden door
het tweede kind.
Bij de geboorte van het jongste kind hebben ouders al veel ervaring opgedaan. Ouders
weten inmiddels hoe de ontwikkeling van een kind verloopt en durven te vertrouwen.
Het jongste kind krijgt meer aandacht en mag ook meer. Hij is daarom minder sociaal
en behulpzaam.

Of je er veel waarde aan echt of niet: de meeste mensen
herkennen wel iets van zichzelf in de typische karaktertrekken van oudste, middelste, jongste en enig kinderen.
Oudsten Kracht: Goede leiders. Betrouwbaar. Verantwoordelijk. Ambitieus. Georganiseerd. Harde werkers.
Keerzijde: Behoudend. Te veel controle willen. Bang voor
afwijzing. Veel behoefte aan bevestiging. Gemakkelijk
gekwetst. Moeilijk met mislukkingen kunnen omgaan.
Snel te veel hooi op hun vork nemen.
Middelsten Kracht: Echte teamplayers. Kunnen goed relativeren. Prima bemiddelaars.
Keerzijde: Met alle winden meewaaien. Toegeven aan
groepsdruk. Te snel compromissen sluiten. Niet voor
zichzelf opkomen.
Jongsten Kracht: Ongecompliceerd. Creatief. Vindingrijk. Sociaal.
Keerzijde: Gebrek aan eigenwaarde. Opstandig. Veel behoefte aan aandacht. Ongeorganiseerd. Minder doelgericht. Snel anderen de schuld geven.
Enigen Kracht: Zelfvertrouwen. Assertief. Georganiseerd. Kunnen goed zichzelf vermaken en alleen zijn.
Keerzijde: Ongemakkelijk voelen in groepen. Perfectionistisch. Ongeduldig. Veeleisend.
Bron: Typisch de jongste! Marte van Santen.
Ouders van Nu, 2021
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Getallen in de logistiek
Joanne en Rulinde, onderwijsassistenten
Wij willen jullie wat vertellen,
in de logistiek is het één en al tellen.
Tellen hier en tellen daar,
wij doen het in de logistiek het hele jaar.

Ook plakkertjes en splitpennen,
kwasten en ballonnen.
Wij tellen ze iedere keer,
voor het verbruikszakje weer.

Aan het einde van het schooljaar,
is de jaarbestelling weer daar.
Dan worden alle materialen uitvoerig geteld,
voordat alles weer wordt besteld.

Nieuwe kratten vullen,
met allerlei leuke en leerzame spullen.
Alles netjes per leerjaar voor u uitgeteld,
en op de materialenlijst staat alles vermeld.

De kratten die weer retour komen,
worden door ons goed doorgenomen.
Wij vinden het super fijn,
als het een nette en complete krat mag zijn.

In die periode zien we heel wat getallen,
soms worden materialen besteld in tientallen.
Op de besteldag wordt er heel wat gerekend,
want de aantallen zijn niet altijd vanzelfsprekend.

Voordat iets in een kratje gaat,
wordt het geteld en in orde gemaakt.
Alle setjes boeken en de setjes papier,
echt alles wordt geteld hier.

De aantallen lopen namelijk flink uiteen,
Dat scheelt ons een hoop te tellen,
voordat we weer een nieuw kratje samenstellen. sommige materialen bestellen we veel
en van andere geen.
Daarom zit er een retourlijst bij;
Maar gelukkig doen we het niet alleen,
als u die voor ons invult, maakt u ons blij.
we hebben heel veel Knuffies om ons heen.

Suriname

Prentenboeken

Ingrid en Annemieke

Eindelijk was het zover. Alle verzamelde spullen die
de ouders en kinderen van de LOVK bij elkaar verzameld en gespaard hadden kwamen aan in Suriname.
Dit met dank aan Baggerbedrijf de Boer Dutch
Dredging die de materialen kosteloos voor ons verscheept hebben.
Wat een feest! De mailbox van Ingrid en Annemieke stroomde vol met foto’s van blije juffen en
kinderen.
Geweldig om te zien hoe welkom de kleutermaterialen zijn in de kleuterklassen in Paramaribo.
Namens de leerkrachten van de Tiendalli-school en
de Maria Hartman-school heel hartelijk bedankt!

Er was eens een muisje
Er was eens een muisje
dat was wat alleen
zij kwam uit haar huisje
en keek om zich heen.

Dit is een ontroerend verhaal over een
muisje dat op zoek is naar vriendjes en
midden in een vrolijk verjaardagsfeestje
terechtkomt. Ook de allerkleinsten kunnen
door dit boek vertrouwd raken met tellen en
getallen.
Getekend en geschreven door Gitte Spee.
Uitgever: The House of Books B.V.

In de maneschijn

Het stormt in Dierendorpje! De dieren kunnen
niet slapen door alle vreemde geluiden en zijn
een beetje bang in het donker. Daarom vluchten
ze allemaal naar Gijs, de dappere grijze olifant.
Kan hij de andere dieren duidelijk maken dat het
donker helemaal niet eng is?
Achter in het boek staat een bijpassend liedje
dat ook is te beluisteren via Spotify, YouTube of
Apple Music. Je kunt dus voor het slapen gaan dit
verhaaltje samen lezen en vervolgens luisteren
naar het liedje.
Voor kinderen in de peuter- en kleuterleeftijd.
Auteur: Gitte Spee en Kim-Lian van der Meij
Uitgever: Kluitman
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Medezeggenschaps

RAAD

Kinderen van de MR
en getallen...

Bij de MR tel je mee
Ook binnen de MR hebben wij wat getallen verzameld.
Wij zijn in totaal met 8 MR leden. Onderverdeeld in 3 personeelsleden en 5
ouderleden. De reden dat wij meer ouderleden hebben is omdat 2 ouderleden
plaatsvervangend zijn voor het geval een vast ouderlid niet kan deelnemen aan
de vergadering. Tot zover de exacte getallen…

PERSONEELSLID
Hoe heet je?
Hanna
En hoeveel jaar ben je?
Hanna: 3

PERSONEELSLID

Tess

PERSONEELSLID

OUDERLID

OUDERLID

OUDERLID

Tess: 4 jaar

Hoeveel nachtjes moet je nog slapen tot je weer jarig bent?
Hanna: 7	Tess: 5 nachtjes slapen, spannend! Ik vind het spannend.
Hoe heet jullie schip?
Hanna: Mariska

Tess: Confide

Weet je ook hoelang jullie schip is?
Hanna: 8 meter
Tess: Ik denk 10.
Er kan heel veel lading in jullie schip, weet jij ook al hoeveel?
Hanna: 20 ton
Tess: 1000??
Jij bent nog bij papa en mama aan boord, maar je grote broers en
zussen zijn op het internaat. Als we ze maandag wegbrengen, hoeveel nachtjes moet je dan slapen tot we ze weer ophalen?
Hanna: 3 nachtjes
Tess: 4 nachtjes, dat weet ik!
Als we ze brengen en halen moet altijd de auto van boord met de
autokraan. Weet jij hoe zwaar de auto is? Hoeveel kilo?
Hanna: 27 kilo
Tess: 100 denk ik
Als je niet naar school kan maken we aan boord schoolwerkjes, hoeveel denk jij dat we er al hebben gemaakt?
Hanna: 7
Tess: Ook 100!
Hoeveel jaar ben je als je naar het internaat mag?
Hanna: 6 jaar	Tess: Niet 100, hihi. Als ik 6 jaar
ben.
Heb je er al zin in?
Hanna: Ja

Tess: Jaaaa!

Wij reizen 5 maandagen per jaar gemiddeld zo’n 177 kilometer enkele reis, om in
Dordrecht op de vergaderlocatie aan te komen. Tijdens deze vergadering drinken
we zo’n 5 koppen koffie of thee om onze hoofden, die gemiddeld 40,5 lentes jong
zijn scherp te houden. We vervullen alle 8 in de ruimste zin van het woord al zo’n
6 jaar een taak voor de LOVK. Voor deze inzet geven we elkaar een DIKKE 8.
Als de vergadering rond 15 uur is afgelopen
vertrekken wij als ouderleden weer naar ons
varende eiland, met een lengte van zo om en
nabij de 97 meter.
Mocht jullie nieuwsgierigheid zijn gewekt
-na deze wat vage opsomming van de malle
getallen binnen de MR- weet dat je altijd welkom bent om een vergadering bij te wonen!
Want: zeker ook bij de MR tellen ouders mee.

>>

Heeft u de nieuwe
promotiefilm al bewonderd? Nee?

Kijk snel! www.lovk.nl
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Wie is...

meneer Jan

Mentorbegeleiding en ligplaatsschool
Dordrecht

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

Krimpen aan den IJssel

Het Zwanenmeer
(gevestigd in internaat De Driemaster)
Boezemdreef 2,
2922 BA Krimpen a/d IJssel
Tel. +31 (0)610 99 02 21 (ma)
Tel. +31 (0)615 18 92 19 (di)

Werkendam

’t Zwaantje
(gevestigd in internaat De Merwede)
Havenstraat 52
4251 BD Werkendam
Tel. +31 (0)611 50 79 80(ma)
Tel. +31 (0)628 53 79 69 (vr)

Mentorbegeleiding
Terneuzen

Gevestigd in basisschool De Oude Vaart
Tamarindestraat 4
4537 XH Terneuzen
Tel. +31 (0)610 99 02 18

Mijn naam is Jan (meneer Jan, zoals de kinderen mij noemen). Ik heb 45 jaar als gymleraar in het onderwijs gewerkt
en ben nu bijna 2 jaar met pensioen.
Ik vind het daarom erg leuk om de kinderen te mogen halen
en brengen naar school. Het is erg wisselend want soms heb
ik maar 2 kinderen maar het kunnen er ook 8 zijn.
Het is altijd erg gezellig in de bus, vooral nu ze mij een beetje
beter kennen.
Ik rijd alleen op dinsdag en soms, als Rulinde niet kan, neem
ik het van haar over.
De kinderen hebben altijd opmerkingen en vragen over van
alles en nog wat. Natuurlijk vraag ik ook van alles bijvoorbeeld wat zij lekker vinden om te eten en ook vraag ik soms
of ze zijn wezen varen, nogmaals: erg leuk en ik geniet dan
ook van elke keer.
De kinderen die ik op dinsdag moet thuis brengen krijgen
ook altijd wat lekkers, dat moet van mijn vrouw.
Groetjes van meneer Jan
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Zwolle

Gevestigd in basisschool Het Carillon
Bachlaan 2
8031 HL Zwolle
Tel. +31 (0)610 02 87 56

Secretariaat
Landelijk Bureau LOVK
Papeterspad 5
3311 WT Dordrecht
Nederland
Tel. +31 (0)78 200 33 33
Tel. +31 (0)610 99 02 27
E-mail: landelijk.bureau@lovk.nl

