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

Missie
Het 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 het 
LOVK een unieke relatie tussen thuissituatie en 
lessituatie. Anders gezegd, tussen opvoeding en 
onderwijs.

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

Colofon
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De naam van het nieuwe speelleerpakket voor peuters zegt al genoeg: SpelenderWijs!
Door samen te spelen help je je peuter zich te ontwikkelen op een manier die aansluit bij zijn 
belevingswereld. Samen maken jullie zijn wereld stapsgewijs groter zodat hij vol vertrouwen 
steeds een beetje zelfstandiger wordt. Maar waarom speelt spelen nou juist zo’n grote rol in 
de ontwikkeling van je peuter? 

Door SpelenderWijs...
… zie je terug hoe je peuter de activiteiten beleefd heeft en hoe hij dit verwerkt.
… merk je hoe je peuter jou als ouder en de wereld om zich heen ziet.
… zie je waar de interesses van je peuter op dat moment liggen.
… leert je peuter zijn eigen mogelijkheden en grenzen kennen.
…  zie je welke vaardigheden je peuter zich al eigen heeft gemaakt en welke hij nu aan het 

oefenen is.
… observeer je welke activiteiten passen bij je peuter en welke je vervolgens gaat kiezen.
… weet je op welk niveau je de activiteit aan kan bieden of aan kan passen. 
… leert je peuter omgaan met kleine probleempjes.
… spiegelt je peuter jou in je dagelijkse bezigheden of uitspraken; hier leert hij heel veel van.
…  komen de 21e-eeuwse vaardigheden als communiceren, creatief denken, probleem 

oplossen, samenwerken en kritisch denken aan bod.
... verkent je peuter zijn plekje als burger in onze maatschappij.
… wordt Knuffie steeds meer een vriendje en speelmaatje voor je peuter!

Dus door met je peuter te spelen met SpelenderWijs wordt hij goed voorbereid op de uitda-
gingen van groep 1!

Je peuter beter leren kennen door spelJe peuter beter leren kennen door spel
Anneke van IJken, MT-lid en leerkracht

Elzelien de Vormer, MT-lid en coördinator afstandsonderwijs en innovatie

SpelenderWijs… wat een prachtig thema heeft deze Langszij! 

Het blijft toch hartverwarmend om te zien als kinderen helemaal opgaan 
in het spel dat ze spelen. Wat is er veel te zien in dat spel. Creativiteit, 
fantasie, sociale interactie, emotie, verwerking van de wereld om het kind 
heen. Spelen is een complexe en leerzame bezigheid. In de ontwikkeling 
van onze onderwijsleerpakketten voor aan boord en in het aanbod van het 
ligplaatsonderwijs geven we veel ruimte aan spel. Dat past bij onze jonge 
doelgroep. Ook burgerschapsontwikkeling wordt hierin meegenomen en dat 
vindt ook zijn weg in ons aanbod en komt terug in het spel van de kinderen. 
We gunnen elk kind dat het bij het LOVK Spelend(er)Wijs wordt.

Deze Langszij brengt naast informatie en tips over dit onderwerp, ook 
het unieke leven en spelen aan boord prachtig in beeld. Het spelen op de 
ligplaatsscholen en op de internaten, het spelmateriaal uit onze spelotheek, 
tips voor speelgoed thuis en niet te vergeten de mooie bewegingslessen 
van Monkey Moves. Zeker het lezen waard! En alle LOVK collega’s geven een 
inkijkje in het spel dat zij vroeger als kind graag speelden. 

Bij diverse artikelen staat een QR-code. Nog niet bekend met de QR-code? 
Deze bevat de URL naar de achtergrondinformatie bij het betreffende artikel. 
Scan met je telefoon de QR-code door je camera te openen en te richten op de 
QR-code. 

Ons nieuwe peuterpakket SpelenderWijs vormt de inspiratie van dit thema en 
ik nodig jullie uit om de puzzelpagina op te zoeken, de slogan te ontdekken en 
de oplossing in te sturen!
Met dank aan alle betrokkenen voor het schrijven van de mooie artikelen en 
aanleveren van de prachtige foto’s wens ik je veel plezier en inspiratie bij het 
lezen van de Langszij.

Lienke van Dijk, directeur-bestuurder
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Tijdens het spelen zijn de hersenen actief en vormen zich nieuwe verbindingen. Dat wat kin-
deren nieuw aangeboden krijgen, onthouden en leren zij veel beter wanneer ze het verwer-
ken in hun spel. Nieuwe kennis krijgt direct de kans om te integreren en beklijft beter.

Tips voor het stimuleren van spel
Rollenspel
u  Lees een (prenten)boek voor en maak samen met je kind rollenkaarten, dus voor iedere 

personage uit het boek een kaart. Teken op deze kaart het personage en schrijf de naam 
van het personage hieronder. Maak met de perforator twee gaatjes in het kaartje, zodat 
je deze aan een zelfgemaakte ketting kan hangen. De poppen en de knuffels doen mee en 
krijgen ook een rollenkaart om, zodat je kind het verhaal na kan spelen.

u  Het verhaal kan ook nagespeeld worden met Lego, Playmobil of andere kleine karakters. 
We noemen dit regisserend spel. Kinderen maken een decor, bouwen een spelverhaal, ge-
ven functies aan materialen en geven rollen aan verschillende figuren, die ze handelingen 
laten uitvoeren en die ze taal laten gebruiken.

u  Probeer ook eens om het verhaal te stoppen op een spannend moment en vraag je kind het 
verhaal af te maken in hun eigen spel. Hoe zou het aflopen? Het kan handig zijn om vooraf 
te zeggen dat je het verhaal niet helemaal uit gaat lezen. Even uitproberen wat het beste 
werkt bij je kind. 

u  Geef af een toe een onverwachte prikkel aan het spel. Stel je leest voor uit bijvoorbeeld 
’Pluk van de Petteflet’. Je kind is dit verhaal aan het uitspelen en het kaarsje dooft lang-
zaam uit. Zeg dan dat één van de Stampertjes jarig is en een feestje gaat geven. Er moeten 
uitnodigingen komen, slingers gemaakt worden, taart gebakken worden enz.

u  Of je kind heeft bijvoorbeeld een kasteel gebouwd voor de ridders. Je haalt ongezien de 
paarden weg uit de stal en laat een boodschap achter op een briefje. Je kind leest dit zelf of 
komt naar je toe met het briefje en moet de paarden op gaan sporen in huis.

Manipulerend spel
Verzamel onderstaande spullen. Veel kinderen van 3 en 4 jaar zullen hier eindeloos mee kun-
nen spelen en het mooie is dat oudere kinderen het in kunnen gaan zetten in hun rollenspel, 
constructiespel of onderzoek.
u  Bakjes met doppen, stukjes papier of lapjes stof die verschillende structuren hebben en 

dus verschillend aanvoelen of natuurlijke materialen, zoals bv. blaadjes, stokjes, boom-
schors.

u  Voor het buiten spelen: een krat vol zand en allerlei vormpjes.
u  Voor in de badkamer: een krat vol water en allerlei bekertjes.
u  Om te boetseren: geen klei in huis? Maak eigen speelklei en geef bijvoorbeeld ook eens een 

vork waarmee ze strepen kunnen trekken over klei. Scan de QR-code.
u  Om te verven met je vingers: geen verfpapier in huis? Maak eerst een egale achtergrond op 

een stuk krantenpapier, laat dit drogen en werk er een volgende keer weer verder aan.
u  Of teken met je vinger in het scheerschuim van papa of mama op een dienblad.

Buitenspel
Bijna alles wat binnengespeeld kan worden, kan ook buiten en soms zelfs meer. Denk aan het 
verhaal! Met een verhaal is het spel van je kind vaak intensiever en de duur langer! 
u  Voor wie is bijvoorbeeld de hut die je bouwt? Voor de brandweerman? En bij wie gaat hij 

dan de brand blussen? Maak nog een huis waar het brand is en leg hier twee oude mobiel-
tjes in zodat er zogenaamd gebeld kan worden naar de brandweerkazerne.

u  Waarvoor kweek je plantjes? Misschien wil je kind wel een klein tuincentrum inrichten 
waar niet alleen stekjes verkocht worden maar ook versierde takken en andere dingen die 
je in een tuincentrum kan kopen. Nu moet alles mooi neergezet en geprijsd worden.

u  Je kind heeft het afgelopen uur mooie kunstwerken gekrijt op de stoep. Bij de achterdeur 
komt een kassa, want je mag een kaartje kopen voor het openluchtmuseum. Natuurlijk 
krijg je een rondleiding en misschien kan je achteraf nog wel een lekker kopje koffie kopen 
in het museumrestaurant, aan de eigen keukentafel.

Heel veel speelplezier toegewenst.

Hoe stimuleer ik het spel van mijn kind?
 Annemieke Kik, MT-lid en coördinator ligplaatsonderwijs en zorg  

Je herkent vast wel de reactie van je kind wanneer je vraagt wat hij of 
zij gedaan heeft op school…: ”Gespeeld!”

Jonge kinderen leren door te ontdekken, oefenen en imiteren. Spel is het begin van leren. Spelend leren is belangrijk voor de 
totale ontwikkeling van het jonge kind. Het legt de verbinding tussen de echte wereld en de innerlijke wereld van het kind. 
Maar hoe verloopt de spelontwikkeling nu eigenlijk? De spelontwikkeling is de ontwikkeling die het kind doormaakt in het 
spelen. Spel ís ontwikkeling. Spel legt de verbinding tussen de echte wereld en de innerlijke wereld van het kind.

Jonge kinderen verkennen hun wereld door spel. 
Ze ontdekken van alles terwijl ze aan het spelen 
zijn en verbinden die inzichten met kennis die ze al 
hebben. Ze ontwikkelen zich terwijl ze spelen. Wat 
ontwikkelen ze dan?
 1.  Kinderen leren hun omgeving kennen
 2.  Kinderen leren zichzelf beter kennen
 3.  Kinderen leren de emoties van zichzelf en 

anderen kennen
 4.  Kinderen leren flexibel omgaan met mensen 

en omstandigheden
 5.  Kinderen leren hun impulsen te beheersen 

wanneer iets niet direct lukt met iets of 
iemand

 6.  Kinderen leren nieuwe woorden
 7.  Kinderen leren communiceren
 8.  Kinderen leren kiezen
 9.  Kinderen leren problemen oplossen
 10.  Kinderen leren onthouden op een speelse 

manier

Bron: www.wij-leren.nl
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Vaders spelen met hun kind
Tineke Albregts, mentor

Corné Theunisse, de papa van Isabelle vertelt:

Wij doen veel spelletjes in de stuurhut. Ik vind 
het erg leuk en belangrijk om met mijn kinderen 
te spelen. Isabelle is erg geïnteresseerd in cijfers 
en letters. Letterkwartet spelen vindt ze dan ook 
geweldig. Getallen ontdekken leerde ze door Uno 
Junior met dieren te spelen. 
Isabelle is ook een hele periode druk geweest met 
puzzelen. Corné geeft aan dat het vaak educatief 
is, maar niet omdat het educatief moet zijn maar 
vooral omdat Isabelle dat heel leuk vindt en super 
gemotiveerd is om te leren. 

Corné heeft drie jongens en één meisje. We zijn 
natuurlijk benieuwd of daar nog verschil in te 
merken is. Corné geeft aan: ”Ik heb nu opeens 
Lego Friends in de stuurhut en ja, paarden, roze en 
glitter vindt ze geweldig. Hoe dat komt? Ik weet 
het niet het zit er gewoon in...” 

Johan Oosse, de papa van Thiemen vertelt: 

Regelmatig vraagt Thiemen of ik met hem wil 
spelen. Tijdens het varen als het vaarwater het 
toelaat spelen we vaak samen met de bonen. Dan 
is papa de kraanmachinist zodat hij ook naar bui-
ten kan kijken. Ook de Lego is favoriet, maar die is 
voor de momenten dat er niet gevaren hoeft te 
worden of dat mama tijd heeft om te sturen. 
Als ik buiten bezig ben komt Thiemen graag hel-
pen. Samen de auto wassen of de stuurhut en het 
roefdek boenen, een schroef losdraaien, een spij-
ker ergens inslaan of de stofzuiger erbij houden 
als papa een gaatje boort. Het samen bezig zijn 
geeft een band en gelegenheid om een gesprek 
te voeren op het niveau van het kind. 

Het zijn voor mij als vader de momenten waar ik 
erg van kan genieten. Door samen werkjes uit te 
voeren leren ze spelenderwijs heel veel. Voor onze 
kinderen is het tot ze naar het internaat gaan, 
uniek dat papa altijd in de buurt is. Voor kinderen 
aan de wal is het weer vanzelfsprekend dat ze elke 
nacht thuis slapen bij hun ouder(s). Merk je ver-
schil in jouw rol als vader en de rol van moeder? 
Ha, ha, ja voor onze kinderen is papa echt de klus-
jesman, papa kan alles maken ;-). Eigenlijk gaan ze 
zeg maar voor alle technische dingen naar mij en 
voor vieze handen of als ze gevallen zijn gaan ze 
automatisch naar hun moeder toe. Dat gaat van-
zelf...

Jan Lennard Kempeneers, de vader van Jan en Julia vertelt:

Ik zoek kleurplaten op voor Julia en print ze uit. 
Julia houdt namelijk erg van kleuren. Jan en Julia 
vinden het vooral leuk om samen met mij buiten 
te zijn. Als ik voorop bezig ben gaan Jan en Julia 
vaak mee. Als het touw kort is, dan helpen ze het 
van de bolder af halen en anders kijken ze wat ik 
doe. Ze vinden het ook geweldig om samen met 
mij het schip te boenen. Als ik in de machineka-
mer bezig ben gaan Jan en Julia altijd mee en mo-
gen ze ook weer helpen poetsen. Dat vinden ze 
erg leuk. 

Mijn grote hobby is vissen en dat heeft Jan van 
mij overgenomen. In Duitsland vissen we vooral 
op zoetwater en vangen we samen snoekbaars. 
Julia helpt op haar manier mee door samen met 
mama macaroni te koken en dat kan Jan dan als 
voer aan zijn haak doen. In Nederland hebben wij 
een huis in Sint Philipsland en vissen we vooral 
op zoutwater. Jan heeft al heel wat platvissen 
gevangen. Wat we ook graag samen doen is 
filmpjes kijken van vissen. We kijken dan wie de 
langste vis of de zwaarste vis gevangen heeft. 
Daar leert Jan weer het woord ’record’ van. 

Spelenderwijs, het woord zegt het al. Door te spelen worden we wijs, leren 
we. Ieder kind speelt, dat doen ze van nature. Spelen is als het ware de taal 
van het jonge kind. In het spel van kinderen zien we hun interpretatie van 
de werkelijkheid.

De afgelopen drie jaar mocht ik, met behulp van de lerarenbeurs, een oplei-
ding volgen tot speltherapeut. Een speltherapeut gebruikt het spel van een 
kind om zicht te krijgen op hoe het kind, dat ’vastloopt’, zijn werkelijkheid 
ervaart en kan daarbij invloed uitoefenen door op dat spel in te gaan. Op 
die manier leert het kind spelenderwijs grip te krijgen op die werkelijkheid. 
Belangrijk daarbij is de relatie die je hebt met het kind. Hoe beter die is, hoe 
meer het kind zal laten zien. Die relatie bouw je op door empathie, congru-
entie en onvoorwaardelijke acceptatie. In het spel mag alles er zijn. Daar-

naast is het belangrijk het kind te volgen in het spel. Door beschikbaar te 
zijn, door woorden te geven aan wat gezien wordt in het spel, voelt het kind 
zich begrepen en gesteund en bouwt het zelfvertrouwen op. Tot slot is een 
rijke leeromgeving van belang: wordt het kind uitgedaagd tot spelen? 

Wat ik zo mooi vind in deze vorm van therapie is dat het volkomen aansluit 
bij het kind waardoor het met plezier leert, hoe moeilijk de omstandighe-
den soms ook zijn. Het heeft mijn handelen als leerkracht verrijkt omdat ik 
nu in staat ben om te kiezen tussen pedagogisch handelen, wat meer op-
voedend is en therapeutisch handelen, wat meer ondersteunend is. Ik denk 
dat beide nodig zijn om het kind te helpen op zijn of haar weg naar groei.

Spelen, de taal van het jonge kind 
Margreeth Radenborg, leerkracht
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•  Ook buiten de activiteiten om leren we veel! In 
het dagelijks leven kan ik spelenderwijs met de 
peuter nieuwe ervaringen opdoen. Als speel-
vriendje ga ik mee als hij de wijde wereld in trekt. 
Samen leren we van alles in de supermarkt, op 
visite bij opa en oma en in de natuur. (N) 

•  Soms kan ik uitleggen hoe iets moet. Voor de pa-
pa’s en mama’s kan dit ook handig zijn. Kijk goed 
naar het voorbeeld en eindig met een feestelijk 
hoedje van papier! (G) 

•  Samen met andere knuffels ben ik het speel-
maatje van de peuter tijdens een activiteit. Wat 
is er toch met die auto aan de hand? Kunnen we 
dit repareren? (B)

•  Ik ben dol op samenwerken. Samen bouwen we 
hokken op de juiste maat voor onze vriendjes. (E)

•  Buiten spelen is gezond! Wat kunnen we alle-
maal met een bal? Hoe ver kan je hem schop-
pen? Hoe hoog kan je hem gooien? Ik verwoord 
wat de peuter doet en soms kan ik ook iets voor-
doen. (E) 

•  Wat leren we veel van boekjes lezen! En wat is 
het gezellig om te luisteren naar het verhaal en 
de platen te bekijken. Ik help de peuter om vra-
gen over het verhaal te beantwoorden en soms 
helpt de peuter mij! (W) 

•  We doen alsof we iemand anders zijn! Ik speel 
ook een rol, zie je wie ik ben? Tijdens een rollen-
spel verplaatsen we ons in een ander en leren we 
meer over onszelf en de ander. (E)

1

3

5

6

7

Zo werk ik samen met de peuters
Bij de activiteiten mag ik vaak samen met de peuter op ontdekkingstocht. Dat doe ik 
op verschillende manieren. Ga maar puzzelen en ontdek welke rollen ik allemaal kan 
aannemen (plaats de letter van de passende tekst in het vakje).

2

?

Hoi, ik ben Knuffie! Ik kom sinds dit schooljaar met het nieuwe peuterpakket 
SpelenderWijs gezellig bij jullie aan boord. Joehoe!

Samen met de peuter ga ik op avontuur in de echte wereld! 
Vandaag neem ik de ouders mee om SpelenderWijs op een speelse manier te leren 
kennen. Voer de onderstaande puzzeltjes uit, verzamel de oplossingen en ontdek de 
slogan. 

Mail de slogan naar landelijk.bureau@lovk.nl. Uit alle goede slogans wordt één 
winnaar getrokken.

De prijs is een fotoshoot van het kind van de winnende ouder samen met Knuffie! 
Veel succes en vooral veel plezier!
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   SpelenderWijs   SpelenderWijs
voor volwassenenvoor volwassenen

Anneke van IJken, MT-lid en leerkracht
Elzelien de Vormer, MT-lid en coördinator afstandsonderwijs en innovatie

en is !

Oplossing 

4
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Kent u ze nog? Zingen en leren. 
In SpelenderWijs zingen we allerlei liedjes. Hier leren 
we veel van! Zo leren we nieuwe woorden, begrippen, 
tellen, ritme, rijm en bewegen we met heel ons lijf. 
Scan de QR-code om bij de puzzel te komen. Welk ont-
wikkelingsdoel hoort bij welk liedje? Verbind de lied-
jes uit het pakket met het juiste ontwikkelingsdoel en 
ontdek de volgorde van de letters. Zet het woord in 
de slagzin.

Woordzoeker
SpelenderWijs bestaat uit acht thema’s. Aan ieder thema wordt vier weken gewerkt, 
waaronder één week aan de hand van een prentenboek. 
De namen van de thema’s zitten verstopt in deze woordzoeker. Welk woord komt 
herhaaldelijk terug in de letters die overblijven?

 - Bij mij thuis - Dieren - Erop uit  - Even proeven
 - Ik - Naar school - Speel je mee - Spetteren

We zien jullie oplossing graag verschijnen via de mail op landelijk.bureau@lovk.nl.

Wie mag straks naast Knuffie in het fotolijstje staan? We zullen het zien in de volgende Langszij!
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Wie is Jong JGZ?
Kinderen gezond en gelukkig laten opgroeien: 
daar staan wij voor! Jong JGZ biedt preventieve 
jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan alle 0- tot 18-ja-
rigen in Zuid-Holland Zuid en 0- tot 4-jarigen 
in Breda. We volgen de gezondheid van ruim 
100.000 kinderen en jongeren. Zo’n 300 betrok-
ken zorgprofessionals en ondersteunende me-
dewerkers zetten zich elke dag vol enthousiasme 
in op een van onze 30 locaties. We zijn een jonge 
organisatie en volop in ontwikkeling.

Je kunt bij ons terecht voor vragen en advies!
Onze gepassioneerde professionals staan altijd 
voor je klaar. Wanneer je uitdagingen tegenkomt 
bij het gedrag, de gezondheid of de ontwikkeling 
van je kind. Of bij onzekerheden over het ouder-
schap, de opvoeding of de verzorging. En als het 
nodig is zoeken we de juiste specialist in ons net-
werk, zoals een huisarts, fysiotherapeut of logo-
pedist. We weten als geen ander hoe moeilijk het 
kan zijn om op te groeien. Daarom is geen vraag 
ons te gek. We denken graag met je mee!

Ons team op Het Zwanejong: 
Maria Lizeth Henriquez (Jeugdarts)
Ik ben Lizzy Henriquez. Ik woon samen, heb 4 kin-
deren (jongens) en ben woonachtig in Bavel. Oor-
spronkelijk kom ik uit Colombia. Daar heb ik mijn 
geneeskundige opleiding gevolgd. Eenmaal in Ne-
derland wilde ik de taal leren zodat ik hier ook als 
arts kon werken. Vervolgens heb ik deelgenomen 
aan een assessmentprocedure voor artsen en 
kreeg ik mijn advies: Ik moest 2 jaar co-schappen 
lopen. Niet erg, want dan kon ik het medische sy-
steem in Nederland ervaren, ook nieuwe mensen 
leren kennen en uiteindelijk mijn eigen netwerk 
creëren. Tijdens mijn co-schappen mocht ik mee-
lopen met een jeugdarts en ik kreeg meteen het 
gevoel dat dit echt iets voor mij was. Nu ben ik 
sinds 2012 werkzaam in de jeugdgezondheids-
zorg als jeugdarts.

In mijn rol als jeugdarts ondersteun ik de kinde-
ren en hun ouders bij gezond opgroeien en bij 
gezondheidsbedreigingen. Dit doe ik door middel 
van (vroeg)signalering, preventie, begeleiding en 
zo nodig door te verwijzen naar de juiste hulpver-
lening.

Vanity Berkhof (Assistent) 
Hoi! Ik ben Vanity Berkhof, assistente Jong JGZ 
(ook wel de assistente van de schooldokter). 
Samen met de schooldokter bieden wij de pre-
ventieve jeugdgezondheidszorg aan op Het Zwa-
nejong. Op vaste momenten in het jaar zullen wij 
op school aanwezig zijn. Met de kinderen doe ik 
spelenderwijs de onderzoeken op aanvraag van 
de ouders. Ik kan de oren en ogen van uw kind tes-
ten en uiteraard uw kind wegen en meten. Mocht 
u ooit vragen hebben, dan sta ik voor u klaar!

Spelen met een beeldscherm
Ronella van Walsum, mentor

Toen ik net begon in het onderwijs, werd ICT 
vooral als hulpmiddel gebruikt voor bijvoor-
beeld het maken van een werkstuk of een 
spreekbeurt. Tegenwoordig is ICT niet meer 
weg te denken op een school. Het digitale on-
derwijsaanbod en ook de blik op beeldscherm-
tijd is veranderd. Het beeldscherm wordt niet 
alleen gebruikt tijdens het spitsuur in het ge-
zin, tijdens ziekte, in de vakantie of puur voor 
de ontspanning, maar ook steeds meer voor 
leerzame activiteiten. 

Kleuters vinden televisiekijken en spelen met 
een tablet erg leuk en interessant. Ze kunnen 
er ook echt iets van leren als je ze stap voor 
stap begeleidt. Maar hoe doe je dat precies? 
Als eerste moet je inzicht krijgen in welke app 
je kind kan gebruiken. Dan is het goed om con-
crete afspraken te maken over hoeveel tijd je 
kind achter de app mag. En als laatste: ga er 
als ouder naast zitten en doe met je kind mee! 
Jonge kinderen leren van herkenning en her-
haling en de kans is groot dat een bepaalde 

app favoriet is. Momenteel speelt mijn jong-
ste het liefst Playmobil Ziekenhuis en de am-
bulance is de grote favoriet in die app! 
Toen ik mij ging verdiepen in een passende 
duur van beeldschermtijd, kwam ik erachter 
dat uit wetenschappelijk onderzoek het ad-
vies naar voren komt dat kinderen van 4 tot 7 
jaar niet meer dan een uur online door zouden 
moeten brengen. Op de website van www.
mediaukkiedagen.nl kunt u nog meer tips le-
zen en ook antwoord krijgen op uw vragen. 

Jong JGZ, de jeugdarts en de doktersassistente
Lizzy Henriquez, jeugdarts en Vanity Berkhof, assistente Jong JGZ
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Spelen op en rond het internaat
Internaat Julia 
in Zwijndrecht

Ook op het Julia internaat in Zwijndrecht is spelen 
een belangrijk onderdeel bij de ontwikkeling van 
de kinderen. Spelen is goed voor ieder kind. Kin-
deren krijgen meer zelfvertrouwen, leren samen-
werken en rekening houden met elkaar en het is 
goed voor de motorische ontwikkeling. 

Daarnaast geeft het plezier en is het een zinvolle 
vrijetijdsbesteding. Voor groot en klein is er altijd 
wel iemand en iets om mee te spelen. Omdat we 
een Kanjer internaat zijn, hebben wij ook voor het 
spelen spelregels, zoals ’Niemand is de baas’ en 
’Niemand lacht uit’. 

Voor kinderen is buitenspelen favoriet, ze zijn 
dan op de skelters, fietsen en stepjes te vinden 
op ons achterplein. Het is een speelplaats met 
een verkeersplein met een heuse bewegwijzering 
waarmee je de verkeersregels kan oefenen op de 
skelters en fietsen.

Er is ook een grote zandbak en een waterbak waar 
met scheepjes gevaren wordt onder de brug door 
of in de sluis. Er zijn schommels en een aantrek-
kelijk klim- en klautertoestel met een glijbaan. 
Op het voorplein is een voetbalkooi waar druk 
gebruik van wordt gemaakt, zelfs in het donker! 
Dat kan, want er is -met dank aan Stichting het 
Schipperskind- ledverlichting aanwezig.

En voor als het eens een keer niet zulk mooi weer 
is beschikken we over een binnenspeelruimte 
waar gespeeld kan worden met constructiespeel-
goed om van alles mee te bouwen. Verder staat 
er een tennis-, een voetbal- en een airhockeytafel. 
Ook is er een klim- en klauterstellage voor kinde-
ren die van wat meer uitdaging houden.
Kortom op het Julia internaat is er voor elk wat 
wils om mee te spelen!

Internaat Het Kompas 
in Lemmer.

Ondanks dat de verschillende beeldschermen bij 
alle kinderen heel veel aantrekkingskracht heb-
ben, wordt er door alle kinderen op Het Kompas 
dagelijks veel (samen) gespeeld. 
Eigenlijk zeggen de foto’s al genoeg... Wij bieden 
binnen en buiten van alles aan.  
De meeste kinderen op het internaat houden van 
buiten spelen. In onze achtertuin staan verschil-
lende speeltoestellen, schommels, een stuurhut 
en een zandbak. En met mooi weer vullen we 
het kanalenproject met water en kan er met ver-
schillende schepen worden gespeeld. Ook wordt 
er veel gestept, geskeelerd en gefietst in de tuin. 
Wanneer de kinderen wat ouder zijn, mogen ze 
tegenover het internaat op de ’ijsbaan’ fietsen, 
skeeleren, steppen, voetballen etc. Natuurlijk ho-
pen we elke winter dat er geschaatst kan worden 
’voor de deur’.  
Aan de achterkant van het gebouw bevindt zich 
een lange speelhal, waar hutten kunnen worden 
gebouwd en waar doeltjes staan om met een 
zachte bal te voetballen. Maar er zijn ook (dikke) 
matten om te gymnastieken of andere kunstjes 
op te doen. 
Op de groepen kan er met de Lego, Kapla, het Bar-
bie-/poppenhuis en de verkleedkleding gespeeld 
worden. Zodra het wat kouder en wat eerder 
donker wordt, worden de spelletjes uit de kast 
gehaald.  

Het hele jaar door blijft het ook altijd een feest 
om naar het strand aan de overkant van de weg te 
gaan. Daar staat ook een aantal klim- en speeltoe-
stellen en hoe geweldig is het om in een giganti-
sche zandbak te kunnen spelen. 
Voor de jongeren staat er een pooltafel en een ta-
felvoetbalspel. Maar ook door hen wordt er veel 
gevoetbald op de gang en zij mogen graag ook de 
jongere kinderen voetbaltraining geven! 
Wil je op de hoogte blijven wat wij allemaal doen 
en waarmee er wordt gespeeld? Volg ons dan op 
Facebook en Instagram. 
Natuurlijk zijn jullie altijd welkom om eens een 
kijkje te nemen op Het Kompas! 

Internaat Eben-Haëzer 
in Dordrecht

Ralph en Marius laten jullie graag zien waar 
ze het liefst mee spelen als ze op het inter-
naat zijn. Zie je die bak met Kapla? Die zit 
gevuld met houten blokjes waar ze hoge to-
rens mee kunnen bouwen, maar die ook die-
nen als vracht in het schip dat ernaast ligt. 
Dat is handig!
 
Maar... als de zon schijnt, spelen ze liever bui-
ten. Ralph vindt de kabelbaan het meest tof 
en Marius is in de zomer graag bij de water-
bak te vinden. Daar kunnen allerlei bootjes 
en schepen dobberen en hij heeft zelfs twee 
sluizen! Het fijne is, dat er ook altijd wel een 
vriendje is die mee wil spelen.
En als je bent uitgekeken op de waterbak of 
de kabelbaan is de trampoline ook altijd leuk 
om op te springen. 

En als het regent, of als je geen zin hebt om 
buiten te spelen? Er is binnen ook van alles 
te doen. In de grote zaal beneden is er een 
’active floor’, waar allerlei bewegingsspellen 
op staan. Fijn, voor als het regent! 
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan 
een speelgroep, waarbij kinderen nóg meer 
de ruimte hebben om te kunnen spelen. We 
willen die bijvoorbeeld inrichten met een 
Legokamer, maar ook met een voetbaltafel 
of een plekje waar je lekker kunt knutselen. 
Opties genoeg, in ieder geval!
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SPELEN
AAN

BOORD
Tineke Albregts, mentor
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Titia  Ik vond heel 
veel dingen leuk en 
had niet echt voorkeur. 

Buitenspelen, steppen, 
lego, met poppen spelen 

en voorgelezen worden, 

het was allemaal leuk. 

Rulinde  Ik speelde het 

liefst met mijn 3 zussen 

en mijn nicht die vlakbij 

woonde. Met elkaar 
speelden we graag buiten 

en toen we jonger waren 

luisterden we graag naar 

het voorlezen. Elzelien  Hele dagen 
speelde ik buiten als 
kleuter. In de zandbak  

moddertaartjes bakken, 

 hutten bouwen, fietsen, 

schommelen, en tussen-
door even spetteren 
met water. Opgegroeid 
in Zuid-Afrika kon dit 
ook heel het jaar door. 

Heerlijk vond ik dat!

Marjan  Meestal speelde 
ik met vriendinnetjes 
uit de buurt. We deden 
verstoppertje of maakten 
in de tuin een tent van 
kleden of oude gordijnen. 
Als ik alleen was las ik 
graag boekjes. Ik kon 
helemaal opgaan in een 
boek. Heerlijk!

Waar speelde de juf   of mentor vroeger heel graag mee?
Tineke Albregts, mentor

Annemieke: Doen alsof... liefst met echte spullen zoals 
de telefoon van mamma.

Margreet: Ik speelde als kleuter vaak met ’mens, 

erger je niet’. De pionnen van het spel waren dan 

de kinderen van mijn klas en het bord de school. 

Uiteraard was ik de juf. Vroeg geleerd....

Anne  Het liefst ging ik 
vroeger paardrijden en 
paarden verzorgen. Dit 
deed ik samen met mijn 
zus. 

Lienke: Ik ging vroeger altijd op avontuur en was 

een echt buitenkind. Aan het einde van de dag was 

ik altijd van top tot teen vies. Hutten bouwen, als 

indiaan door de tuinen van de buren sluipen en 

allerlei parcourtjes maken waren echt mijn ding. 

Joanne  Als kind speelde 
ik graag met mijn zusjes 
buiten in de tuin met de 
glijbaan en in onze grote 
zandbak.

Ook speelde ik graag allerlei rollenspellen. Ik had veel fantasie, zoveel dat mijn ouders niet goed wisten wanneer het echt was of fantasie als ik iets vertelde.
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Willeke  Wat ging er een wereld voor me open toen ik leerde lezen. Het is gebeurd dat ik op mijn verjaardagsfeestje kwijt was. Ik zat in een hoekje en was al begonnen met lezen in het gekregen boek. Mijn moeder was erg boos, dit kon echt niet! Ik was van mening dat lezen veel leuker was dan m’n feestje vieren.

Rieke  Favoriet waren de 

Barbies. Ik had daar een 

aantal leuke speelsets bij 

zoals een haardroger en 

kappersmantel. Ik zette 

mijn Barbie dan onder de 

haardroger, wat ik mijn 

moeder ook elk weekend 

thuis zag doe
n.

Mary: Ik speelde vroeger graag dat ik ging picknicken. 
Met mijn zus en buurmeisje dronken we ’koffie’, met 
het theeservies op een kleedje. En de poppen kregen 

limonade.

Mariëlla  Ik dacht meteen aan de barbies waar ik veel mee speelde en waar ik op den duur zelfs kleding voor maakte en een huis inrichtte. 

Tineke  Binnen bouwde ik 
het liefst een heel dorp 
van Lego en buiten voelde 
ik me op de rolschaats 
een hele vrije vogel die 
de wereld aankon. 

Waar speelde de juf   of mentor vroeger heel graag mee?
Tineke Albregts, mentor

Ilonka  Wij hadden in de kleuterklas een vaste watertafel staan. Dat herinner ik mij nog goed. Dat vond ik heel leuk!

Ingrid  Mijn favoriete bezigheid vroeger was hutten maken van lakens, oude gordijnen en oude planken. Het liefst maakte ik een hut waar ik ook in kon slapen. Lekkere kussens en knuffels erin en dan had ik mijn eigen huisje. 

Elly  Ik speelde vooral 

buiten samen met mijn 

oudere broer en mijn 

neefje. Wij maakten veel 

hutten van oude lakens 

en dekens. Ook speelde 

ik veel met Playmobil 

samen met mijn broer, we 

bedachten hele verhalen.

Arina  Ik speelde graag 

winkeltje met mijn kassa, 

bouwde huisjes van Lego 

en als het regenachtig 

was maakten we hutten 

bij en in ons stapelbed en 

dronken we er ’koffie’.

Ronella: Ik speelde graag met mijn broer met de Lego of alleen met mijn knuffels. Het liefst deed ik alles net zoals mijn 3 grote broers. Dus ook in het ruim helpen 
met verven.

Anneke: Als klein meisje was ik dol op buiten spelen 

en schommelen. En als het buiten even niet kon, dan 

gewoon binnen!

Rectificatie:

In de vorige Langszij stond dat 
de vader van Ananda de Groot 
zetschipper is. Dit is niet juist. 

Hij is afloskapitein.
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Interviews 
met kinderen

Elly Nierop, leerkracht

Gideon Hoogendoorn
Schip: Desiderio

Waar speel jij het liefst mee op school?
Ik speel het liefst in de zandtafel. 

In welke hoek speel jij graag op school?
In de bouwhoek met de auto’s en blokken. Dan ga ik 
lekker racen en bouwen. 

Waar speel je buiten graag mee op school?
Met de tractor; dan rijd ik samen met de andere kinde-
ren achter elkaar aan. 

Wat is je lievelingsspeelgoed op het schip of thuis?
Ik speel in de woonkamer met de schepen. Ik heb 
veel schepen, ik weet niet hoeveel, want ik heb ze 
nog nooit geteld. Ik speel ook wel met mama en papa 
samen met de schepen.

Speel je ook met papa of mama of broer(s), zus(sen)?
Ik speel met mama een spel met blokjes en de dobbel-
steen, dan moet ik een huisje bouwen met een hekje 
erom. Ik maak ook werkjes met mama en soms ook 
met papa. Het allervaakst met mama.

Tes van Wijngaarden
Schip: Salire

Waar speel jij het liefst mee op school?
Ik kleur het liefst en ik speel ook graag in de bouwhoek.

In welke hoek speel jij graag op school?
In de winkel en ook met de poppen in de hoek en met 
de boten en auto’s in de bouwhoek.

Wat bouw je met de blokken/ wat maak je met de 
blokken?
Met de boten blokjes varen, en bouwen en met de 
auto’s. Een weg voor de auto’s.

Waar speel je buiten graag mee op school?
In de zandbak en glijden en fietsen. En ook schom-
melen!

Wat is je lievelingsspeelgoed op het schip of thuis?
Ik speel op mijn kamer met mijn Legopoppetjes samen 
met Evy. Ik speel boven bij opa en oma met de kruiwa-
gen en de poppetjes.

Speel je ook met papa of mama of broer(s), zus(sen?
Ik speel met Evy met de Legopoppetjes in de winkel-
wagen. Voordat we gaan slapen mogen we nog spelen. 
Samen met mama voetballen op het schip en dan de 
bal met 1 hand gooien en vangen. Ik speel samen met 
mama letterspelletjes. In bad speel ik graag met de 
bootjes, maar de bootjes zijn er nu niet meer.

Levi Heuvelman
Schip: Linquenda

Waar speel jij het liefst mee op school?
Met de politieplaymobil alleen en ook met Thijs. En 
spelen met de auto’s.

In welke hoek speel jij graag op school?
In de bouwhoek met de auto’s en de boten, dan doe ik 
blokken in het schip met de hijskraan. En ik maak een 
raceweg voor de auto’s, dan gaan ze vallen en op de 
kop.

Waar speel je buiten graag mee op school?
Op de fietsen en de tractor; de tractor vind ik het 
leukst.

Wat is je lievelingsspeelgoed op het schip of thuis?
Ik speel het liefst met de hijskraan, die is geel en groot. 
Levi laat met zijn handen zien hoe groot/ hoog de hijs-
kraan is, wel hoger dan de tafel, hij komt bij de juf tot 
haar buik. Ik hijs dingen op, auto’s en ook de heftruck. 
Thuis speel ik ook met de Playmobil, de politieplaymo-
bil maar dan zonder kazerne. Op het schip speel ik het 
liefste met mijn brandweervrachtauto’s.

Speel je ook met papa of mama of broer(s), zus(sen)?
Ik speel spelletjes met mama: ”Ik zie ik zie wat jij niet 
ziet en het is groen.” Ook speel ik het paardenkwartet 
met mama. Soms speel ik met papa cadeautjes inpak-
ken met tissuepapier. Met mama speel ik ook lesjes; 
dan leer ik cijfers. Buiten speel ik graag op mijn fiets, hij 
is blauw met tijgers erop.

Annemieke Kik,
MT-lid en coördinator ligplaatsonderwijs en zorg

COLUMN        Spelen 
Ieder jaar ging ik als kind op vakantie naar Terschelling. Als stadskind uit Amersfoort vond ik het 
geweldig om in het vrijstaande vakantiehuisje met een enorme tuin, buiten te spelen. Zodra mijn 
zusje en 2 broertjes wakker werden, trokken we laarzen aan en gingen wij op pad. Onze favoriete 
plek was toch echt wel de drooggevallen sloot naast het huis. Helemaal omringd door takken was 
dit de ultieme plek voor een hut. Als oudste van het gezin voelde ik mij een soort leider van de 
groep. Ik gaf opdrachten en hielp mijn jongere broertjes om in en uit de sloot te klimmen. We be-
leefden avonturen, speelden onze ouders na, maakten soep van bladeren en modder en ontdekten 
allerlei insecten die we meenamen naar binnen en waar mijn moeder dan weer niet blij van werd.

Spelen in de sloot… wat leerde ik daar nu eigenlijk van?  
Motorische vaardigheden zoals klimmen en klauteren, samenwerken met mijn zus en broertjes, 
samenspelen, meningsverschillen oplossen, oplossingen bedenken, imiteren van onze ouders, din-
gen uit de natuur ontdekken, fantasiespel, voelen, ruiken en zien… dat brandnetels prikken en dat 
je van esdoorntakken fluitjes kunt maken… Zo kan ik nog wel even doorgaan.  

Hoe heerlijk is het om als kind te spelen en te ontdekken en daardoor te leren. Om ruimte te krijgen, 
te vallen en zelf weer op te staan. Dat blauwe plekken en schrammen een stapje zijn naar groeien 
in zelfvertrouwen. Dat spelen eigenlijk het ontdekken van de wereld is. Dat opstaan na het vallen 
je veerkracht geeft. Ik denk er met een grote glimlach aan terug.  
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BurgerschapBurgerschap
Lienke van Dijk, directeur-bestuurder

Even voorstellen:
Martijn Stolk

Als nieuw bestuurslid van het LOVK is mij gevraagd mijzelf voor te stellen. Mijn naam is Martijn Stolk. 
Ik ben geboren in Rotterdam, maar opgegroeid in Ridderkerk. Daar woon ik nog steeds, samen met 
mijn vrouw Heleen en mijn drie kinderen: Jasmijn, Jesse en Josje.

Na zeven jaar gewerkt te hebben als inkoper bij een groothandel in hout werd het tijd voor iets 
anders. In 2010 startte ik als groepsleider op Internaat De Merwede in Werkendam. Van die car-
rièreswitch heb ik nooit spijt gehad. Al jaren geniet ik van de contacten met de kinderen, jongeren, 
schippers en collega’s. Met plezier zet ik me in om voor de schipperskinderen het beste na thuis te 
realiseren. Dit doe ik de laatste 2,5 jaar in de functie van locatiedirecteur. Eerst in Werkendam en 
sinds augustus dit jaar in Krimpen aan den IJssel.

Toen ik door het LOVK benaderd werd met de vraag of ik een plekje in het bestuur wilde overwegen, hoefde ik 
niet lang na te denken. De enthousiaste inzet voor schipperskinderen is herkenbaar. Prachtig om te zien hoe het 
LOVK zich inzet voor het onderwijs aan boord en ouders hierin ondersteunt. En wat een gezellige en vriendelijke 
uitstraling hebben de ligplaatscholen. Kort samengevat: leuk dat ik op deze manier een steentje aan het mooie 
LOVK mag bijdragen.

Vanaf je geboorte ben je burger.  Vanaf je geboorte ben je burger.  
Dat is niet iets wat je wordt  Dat is niet iets wat je wordt  

maar wat je bent.maar wat je bent.

>>
<<

De juf heeft drie prentenboeken meegenomen. Ze vraagt aan de kleuters in de 
kring: ”Welk boek zullen we kiezen om vandaag voor te lezen?” Elk kind krijgt de 
ruimte om te vertellen welk boek het zou kiezen en waarom. De kinderen leren 
hiermee om hun mening te vormen en te verwoorden. Tegelijkertijd wordt er 
gewerkt aan het respect hebben voor elkaars mening en het leren luisteren 
naar elkaar. Daarna vraagt de juf aan de kinderen om met elkaar te stemmen 
welk boek het gaat worden. Er blijken nog wat kinderen van mening veranderd 
te zijn. ”Ik wist niet dat het in dat andere prentenboek over een hondje gaat 
en daar hou ik juist van, dus daarom wil ik nu toch dat boek.” Er worden druk 
stemmen geteld en daarna is duidelijk welk boek het vandaag gaat worden. 
Democratie in minivorm. En ontdekken dat het om ’ik’ gaat, maar ook om ’wij’. 

Een mooi voorbeeld van het vormgeven van burgerschap in het onderwijs. 
Vanaf 1 augustus 2022 is de wet op burgerschapsonderwijs ingegaan. Scho-
len krijgen de ruimte om invulling te geven aan de wijze van vormgeven van 
burgerschapsonderwijs. Het is geen op zichzelf staand vak maar een cultuur 
die je met elkaar op school ’ademt’. Daarbij is het belangrijk om als school na 
te denken over de vraag: wat voor soort burgers willen wij afleveren aan de 
maatschappij? 

Burgerschap heeft twee centrale doelen: 
- Leren over de wereld zoals die nu is en daaraan deel kunnen nemen; 
- Kritisch bevragen van die wereld en bijdragen aan meer rechtvaardigheid. 
Vooral bij het tweede doel gaat het erom dat kinderen leren dat er een ver-
schil zit in wat nu ’is’ en wat het ’zou moeten zijn’ en ontdekken welke bij-
drage zij daaraan kunnen leveren. 

Ook bij het LOVK zijn we met elkaar intensief bezig om dit belangrijke on-
derwerp handen en voeten te geven in ons afstands- en ligplaatsonderwijs. 
Onze doelgroep is nog erg jong, maar in het spelen en leren van elke dag zit-
ten volop mogelijkheden, zowel op school als aan boord. Dat begint klein en 
dichtbij maar legt tegelijk een belangrijke basis. Met ons team, onze ouders 
als lesgevers van het onderwijs aan boord, en ook met onze kinderen zelf zul-
len we nog veel over dit onderwerp spreken. 

Sociaal Emotioneel Leren, Burgerschap en Cognitief Leren vormen met elkaar 
het hart van het onderwijs.
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Kleuters zijn echte onderzoekers: ze ontdek-
ken en blijven proberen, ook als het even niet 
lukt. Ze zijn nieuwsgierig, leergierig en on-
bevangen. Kleuters verwonderen zich over 
de kleine dingen. De school is hun proeftuin 
waar ze zich in de volle breedte kunnen ont-
wikkelen. 
In de klas werken we met thema’s. We maken 
uitdagende hoeken die de kinderen prikkelen 
om tot spel te komen. In iedere hoek komen 
weer andere doelen aan bod.
Hoe ziet dit er in de praktijk uit?
In september werkten we bijvoorbeeld over 
het thema ’kleding’. Samen met de kinderen 
hebben we een woordweb gemaakt en aan 
de hand van deze woorden hebben we spul-
len verzameld. We zijn aan de slag gegaan 
met de kledingwinkel en de wasserette. Voor 
de kledingwinkel hebben we kleding uitge-
zocht en prijskaartjes gemaakt. Ook heb-
ben we een naam bedacht voor de winkel: 
Kledingwinkel ’t Zwanejong. Van een grote 
doos, een stok en een oud gordijn hebben 

we een pashokje gemaakt. In 
het midden van de winkel stond 
een tafel met een kassa. Toen de 
hoek klaar was, hebben we klas-
sikaal geoefend wat je kon spe-
len in deze hoek. Het is belangrijk 
dat kinderen een spelidee heb-
ben.

Wat hebben de kinderen in deze hoek ge-
leerd?
- Rollenspel
- Omgaan met geld
- Prijskaartjes maken (cijfers schrijven)
- Kleding sorteren op soort
-  Aan- en uitkleden en begrippen als te groot, 

te klein, te lang, te kort
-  Geletterdheid (woordkaartjes schrijven en 

bij kleding hangen)
- Sociale vaardigheden 
- Mondelinge taalontwikkeling

Voor het maken van een wasserette hebben 
we eerst een echte wasmachine bekeken en 
daarna hebben we er zelf één gemaakt. Met 
verschillende kledingstukken, water, zeep, 
knijpers en een droogrek kon het spel begin-
nen. Sorteren, wassen en drogen maar!

Wat hebben de kinderen in deze hoek ge-
leerd?
- Kleding sorteren op kleur
-  Motorische handelingen: wringen, soppen, 

was ophangen met knijpers
-  Waslabels bekijken: hoe warm kan het ge-

wassen worden? 
-  Gecijferdheid
-  Sociale vaardigheden
-  Rollenspel

Wie weet inspireert dit stukje je om aan 
boord ook op zò n manier met je kind te spe-
len. Veel speelplezier!

Spelen is leren en leren is spelen!Spelen is leren en leren is spelen!
Mary Bakels, leerkracht en Ingrid Heuseveldt, leerkracht

Bestuurswissel BSOS
Ronald Hogendoorn, voorzitter BSOS 

In een bestuursvergadering vlak voor de zomervakantie 
namen we afscheid van twee bestuursleden van de BSOS 
(Basisscholen Onderwijs Schipperskinderen): Har Palmen 
(voorzitter) en Marian Gast (penningmeester). Beide be-
stuursleden hebben zich maar liefst ruim 30 jaar (!) inge-
spannen voor de BSOS. Hun enorme inzet en drive voor 
de BSOS verdient grote waardering! We willen hen hier 
(nogmaals) heel hartelijk voor bedanken en zijn hen zeer 
erkentelijk voor hun grote bijdrage in al deze jaren.

Tevens zijn we blij u te kunnen melden dat we inmiddels 
zijn voorzien van nieuwe bestuursleden zodat we het be-
langrijke werk van BSOS kunnen continueren (op de foto 
van rechts naar links): Magda van Gent (penningmees-
ter), Anita van Laren (lid namens LOVK), Ineke Voorthuij-
zen (secretaris) en Ronald Hogendoorn (voorzitter).
 
De BSOS behartigt de belangen van het onderwijs aan 
schipperskinderen op de basisschool. De BSOS onder-
houdt nauwe contacten met het LOVK, het ministerie 
van OCW, legt contacten met andere schippersscholen 
én zet zich in om de schippersscholen met elkaar te ver-
binden en van elkaar te leren. 

Als BSOS blijven we ons ook in de toekomst inzetten om 
het schipperskind op de scholen in beeld te houden, zo-
dat deze doelgroep niet tussen wal en schip geraakt…
 
Heeft u vragen over het werk van de BSOS? Neemt u 
dan gerust contact met ons op of kijk voor meer info op 
www.bsos.nl 
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Leuke tips voor speelgoed thuis  Arina van der Spek, leerkracht

Na een schooldag, of gewoon op een vrije dag 
thuis aan wal of aan boord is het soms weer 
even zoeken hoe je kind weer tot spelen kan ko-
men. We vinden het leuk om via deze weg jullie 
te inspireren met allerlei spelmateriaal…

Bij de meeste kinderen thuis is wel een bak met 
Duplo te vinden. Een hele leuke en vaak span-
nende toevoeging is de ’Hubelino knikkerbaan’. 
Op een eenvoudige manier is het met deze ma-
terialen mogelijk een leuke knikkerbaan te ma-
ken op de Duplo. 

Een leuk spel met punten is het ringenwerpspel 
van Hema, Dantoy of Dille & Kamille. Maak er 
eens een echt kampioenschap van en houd een 
scorelijst bij voor het hele gezin!
Heeft u nog een leuk zigzag knikker- of auto-
baantje thuis? Peuters en kleuters houden van 
actie/reactie speelgoed. Vul het eens aan met 
wat houten poppetjes of zet er een handjevol 
dominosteentjes bij. En als je voor een nieuw 
spel wilt gaan: zoek eens op Zig&go. Zij hebben 

een prachtig houten reactiespel ontworpen: 
heel uitdagend! 
Een leuke toevoeging voor bij een bak met au-
to’s is het Waytoplay autobaan setje: wegen 
kunnen worden aangelegd langs allerlei denk-
bare stops, in de keuken en kamer. Gegaran-
deerd plezier! En, makkelijk weer op te ruimen.
Heb je een smal gangetje aan boord, dan is het 
heerlijk om met crêpepapier een ’spinnenweb’ 
met schilderstape op te hangen. Welke spin kan 
erdoorheen komen zonder dat het spinnenweb 
kapotgaat? Of moeilijker: Welke spin kan er-
doorheen komen zonder dat je het spinnenweb 
aanraakt?

Voor aan tafel:
Een klein mandje (Action) met gaatjespatroon, 
een pakje lange satéprikkers en een knikker: 
hoeveel prikkers kun je weghalen voordat de 
knikker echt valt? Om het iets makkelijker te 
maken speel je het met een klein poppetje.
Smartgames zijn ook ons favoriet: je kunt ze al-
leen doen, maar ook samen. En voor de echte 

fanatiekelingen: zet een timer... kun je elkaar in 
oplossnelheid verslaan? Leuke spellen voor kleu-
ters zijn het eekhoorn- (&noten)spel, roodkapje, 
3 kleine biggetjes, het pinguïnspel, konijnenhol, 
jumpin’ (konijntjes, paddenstoelen en vos). 
Een speed-shuffle op de tafel is net weer iets 
anders dan een grote sjoelbak, maar minstens 
zo leuk. En wat dacht je van de verschillende 
dobbelsteen pop-its voor 2 en 4 personen? 
Magneetpuzzels waarbij je met een magnetisch 
stokje het balletje op de juiste plek moet bren-
gen, of het Haba stapelspel ’dier op dier’ blijft 
ook leuke uitdaging voor een kleuter. 
Schud eens 2 soorten kwartetten door elkaar of 
keer 4 makkelijkere puzzels tegelijk op zijn kop. 
Een nieuwe uitdaging met spellen die u vast al 
wel in huis hebt.  

En een laatste ’duurzame’ tip: kijk eerst eens 
op Marktplaats of Vinted voor een leuke deal: 
er zijn vaak veel aanbieders van deze leuke en 
leerzame materialen te vinden!

De spelotheek is een extra voorzie-
ning bij de onderwijsleerpakketten 
Spelenderwijs en Voortvarend. In 
de spelotheek liggen verschillende 
speelleermaterialen die gericht zijn 
op diverse ontwikkelingsgebieden 
zoals: kleuren en vormen, tellen en 
getalbegrip, motoriek, rijmen en be-
ginnende geletterdheid. 
Je kunt altijd overleggen met de 
mentor welke speelleermaterialen 
passen bij de ontwikkeling en de be-
hoefte van je kind. Stel dat je kind al 
wil leren klokkijken... vraag dan aan 
de mentor welke spelletjes of mate-
rialen in de spelotheek aanwezig zijn 
om dit aan te kunnen leren.  

Smartgames
Bij de nieuwe spelletjes zitten veel 
smartgames. Dit zijn spellen die spe-

ciaal zijn ontwikkeld voor kinderen. 
Tijdens het spelen leert je kind cog-
nitieve en sociale vaardigheden en 
ook taalvaardigheden aan. Daardoor 
krijgt je kind ook meer zelfvertrou-
wen. 
Bunny Boo is een van de smart-
games in onze spelotheek. Met 
Bunny Boo kunnen jonge kinderen de 
ruimte verkennen. Zij kunnen daarbij 
60 opdrachten oplossen en leren be-
grippen zoals boven/onder, binnen/
buiten, zichtbaar/verborgen, enz. 
Andere smartgames die we hebben 
aangeschaft zijn: Tangoes starter,  
3 biggetjes en Noah’s Ark. 

Auditieve spelletjes
Voor het ontwikkelingsgebied ’audi-
tieve waarneming’ hebben we ook 
een aantal nieuwe spellen gekocht. 

Het ontwikkelen van de auditieve 
waarneming houdt in dat uw kind 
geluiden hoort en die leert herken-
nen en begrijpen. We hebben de vol-
gende spellen gekocht:
Rupsje Nooitgenoeg luistermemory. 
Het doel van dit luister-geheugen-
spel is om verschillende geluiden te 
herkennen en ze bij elkaar te zoeken. 
Door de houten blokjes te schudden 
en goed te luisteren, kunnen de kin-
deren bepalen welke twee bij elkaar 
horen. 
Bumba verstoppertje is een leer-
zaam spel om te spelen met kinderen 
van 1 tot 4 jaar. Verstop Bumba in 
huis en hij maakt geluidjes voor het 
kind om hem te vinden. Bij grotere 
kinderen geven de kaarten aanwijzin-
gen waar Bumba verstopt zit. 
Wizz spel. Met dit spel leren de kin-

deren spelenderwijs werken aan 
getalbegrip. Een goed getalbegrip is 
belangrijk om te leren rekenen. Met 
de spellen uit ’Als kleuters leren tel-
len’ kan op een speelse en natuurlijke 
wijze bij kinderen gepeild worden 
wat ze begrijpen, kunnen en weten 
op het gebied van tellen en getalbe-
grip tot en met 12. De speldoos be-
vat 5 spellen, waarvan een aantal in 
diverse varianten gespeeld kunnen 
worden. 
En… ben je enthousiast geworden 
om gebruik te maken van onze spelo-
theek? Je mentor neemt het materi-
aal graag voor je mee bij een bezoek!

De keuze is reuze 
in onze Spelotheek!

Ilonka Toers Bijns, mentor 

Kleuters leren het best wanneer de leerstof spelenderwijs wordt 
aangeboden. Het nieuwe peuterpakket ’SpelenderWijs’ is op deze manier 
ontwikkeld. Onze spelotheek is hier ook op gericht. Door het ruime aanbod 
van spelletjes, kun je op een leuke en leerzame manier met je kind bezig 
zijn. Dit jaar hebben we onze spelotheek aangevuld met heel veel nieuwe 
spellen, waaronder smartgames. We vinden het erg leuk je mee te nemen 
in de mooie nieuwe materialen die we hebben.
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Afscheid van... 
Judith Leunis-Veldman
Dit is het dan, het allerlaatste wat ik voor het LOVK nog kan doen, een afscheidsstukje 
schrijven voor de Langszij. Nu onze jongste zoon sinds augustus is begonnen aan groep 3, 
zit onze tijd bij het LOVK, het Zwanejong en de MR er helaas echt op. Een nieuwe periode 
met nieuwe uitdagingen breekt aan, maar het houdt ook in: bepaalde dingen afsluiten. 
En bij het LOVK doe ik dat echt een beetje met pijn in mijn hart. 
Onze kinderen zijn altijd met zoveel plezier naar het Zwanejong gegaan en als ouders 
was het echt een feestje en een warm bad om ze daar te mogen brengen. Toen ik 
vervolgens werd gevraagd om aan de MR deel te nemen, vond ik dat eigenlijk een hele 
eer, maar tegelijkertijd ook heel spannend. Het is achteraf een periode geworden waarin 
ik heel veel heb geleerd en ook een andere inkijk heb kunnen krijgen in het onderwijs en 
de onderwijssector. Ik raad oprecht nieuwe moeders of vaders aan eens deel te nemen 
aan de MR mocht je tijd hebben en het LOVK en alle schipperskinderen een warm hart toe 
dragen. 
De scheepvaart verandert en het onderwijs ook. Die twee factoren op elkaar aan te laten 
blijven sluiten vind ik belangrijk en daar heb ik hopelijk de afgelopen jaren een klein 
steentje aan bij kunnen dragen. Nu is het aan toekomstige ouders en alle medewerkers 
van het LOVK dit voort te zetten, wat jullie ongetwijfeld zal lukken. Ik wens jullie al het 
goede voor de toekomst en voor de toekomst van onze schipperskinderen!

Medezeggenschaps
RAAD

Wat herken je  
van jezelf in  

het spel van je kind
Roelfina Ooms, MR-lid

Lucy komt naar mij toe en vraagt: ”Mama wil jij een grote 
tent bouwen samen met mij?” 
Ik rond af waar ik mee bezig ben en daarna beginnen we vol 
overgave aan het bouwen van de tent. Ze vertelt mij duide-
lijk en precies hoe de tent eruit moet zien en helpt ook zelf 
goed mee! Af en toe zelfs met een zucht erbij als iets even 
niet wil lukken. 
Als de tent klaar is begint ze zelf met het verzamelen van 
spullen die ze erin wil hebben. ”Mama heb jij nog leuke idee-
en, wat we erbij kunnen gebruiken om te spelen?” Al gauw 
merk ik dat we dezelfde ideeën in ons hoofd hebben en sa-
men verzinnen we een heel verhaal wat we gaan naspelen. 

Het is zo leuk om te zien dat mijn kinderen, en dit geval Lucy, 
net zoveel fantasie en inbeeldingsvermogen hebben als ik.
Soms vraagt Lucy wel eens met welk speelgoed ik vroeger 
speelde, wat mijn favoriet was en wat ik hier dan mee speel-
de. Tegenwoordig heeft Lucy ook interesse in Lego en zijn we 
begonnen met het bouwen van kunstwerken met mijn oude 
Lego, het speelgoed van toen ik klein was. Het is zo mooi 
om te zien hoeveel plezier Lucy beleeft als ze met mijn oude 
speelgoed speelt. 

Op zulke momenten, wanneer wij samen opgaan in onze rol-
lenspellen, wanneer wij samen spelletjes spelen of wanneer 
zij alleen speelt met mijn oude speelgoed, zie ik zoveel van 
mijzelf in haar terug.  
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Monkey Moves 
Johan van Ballegooijen, Monkey Moves Drechtsteden

Mijn naam is Johan van Ballegooijen en vanaf het voorjaar van 2020 
zijn we met ons team druk bezig om met Monkey Moves Dordrecht 
zoveel mogelijk jonge kinderen in deze regio plezier in sport te la-
ten ervaren en motorisch vaardiger en hiermee ook zelfredzamer 
te maken. 

We doen dit via particuliere lessen in gymzalen maar ook bij or-
ganisaties in onderwijs en opvang. Zo zijn we ook met het LOVK 
in contact gekomen. Na een aantal gesprekken hebben we beslo-
ten om voor de varende kinderen een gecombineerd aanbod neer 
te zetten van fysieke lessen én videolessen. Uniek in Nederland, 
want ook binnen andere Monkey Moves regio’s is dit nog nooit 
gedaan. 

Tijdens onze fysieke lessen op de locaties Dordrecht, Krimpen en 
Werkendam is het keer op keer een feestje! Met name de air-
tracks zijn altijd weer een groot succes. Onze lessen kenmerken 
zich door opdrachten die in het teken staan van één van de 13 
sporten die we aanbieden, gecombineerd met motorisch uitge-
daagd worden en veel vrij spel. 

De start van de les is altijd wel bijzonder. We starten altijd met 
een dansje en dat is voor de kinderen van het LOVK weleens 
een beetje spannend, haha. Maar wat zijn het ontzettend lieve 
en sportieve kinderen. We komen met heel veel plezier op de 
ligplaatsscholen en we komen met net zoveel plezier in jul-
lie huiskamers met onze videolessen. Zoals gezegd een uniek 
programma waar we veel ontwikkeltijd in stoppen. Met 
name juf Noëmi werkt daar keihard aan en wij hopen dat 
onze lessen gewaardeerd worden. We leren iedere week bij 
en gaan voor een topproduct waarmee we ook de varende 
apekoppies in Nederland leuke, spannende lessen kunnen 
bieden waarmee we toegevoegde waarde bieden aan het 
afstandsonderwijs.

’Mam, wanneer gaan we nou Monkey Moves doen?’’Mam, wanneer gaan we nou Monkey Moves doen?’
Wilma Oosse, MR-lid 

Rens heeft in de krat van het LOVK het zakje met de ballonnen en het paspoortje gezien van 
Monkey Moves… en dat is zó leuk heeft hij al meerdere keren gezegd. 
”Er komt dan een meneer op school en die heeft een aapje bij zich en dan gaan we hele leuke 
sportdingen doen!”

Elke keer als we dus online iets doen op de laptop wat met het LOVK-thema te maken heeft, 
wil hij het aanklikken, maar ik vertelde steeds dat we dat echt nog wel een keer gaan doen… 
Met het idee dat ik er van alles voor uit de kast moest halen, schoof ik het al een paar keer 
voor me uit. 

Op een regenachtige middag klapten we de laptop open en keken we eerst het introductie-
filmpje. We hadden een aantal spulletjes nodig. Die zocht Rens op. Dat waren knuffeltjes 
en een papieren bordje en we gingen samen bedenken wat we konden gebruiken als ’mat-
je’. Dat werd het dikke fleecekleed, een aantal keer dubbelgevouwen en dat werkte prima!  
Heerlijk even bewegen op een regenachtige dag binnen, maar als het mooi weer is kun je het 
ook prima buiten (op het roefdek) doen! 

Rens was zó enthousiast! Hij wilde eigenlijk gelijk verder met de volgende Monkey Moves 
les… en daar doe je het toch voor!  
Erg leuk dus deze Monkey Moves lessen voor de kinderen aan boord!!  
Je vindt ze online op www.zelflesgeven.nl bij extra onderwijsaanbod.
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