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Woord van de directie
Beste ouders, kinderen en collega,s
Het jaar 2014 kruipt naar het einde toe, dus altijd
weer een moment om even terug te kijken en dan
snel weer vooruit.
Allereerst heb ik even mijn stukje van vorig jaar
erbij gepakt en zie dat mijn gewenste
verdraagzaamheid voor 2014 niet helemaal
uitgekomen is. De zwarte pieten discussie is dit
jaar waar mogelijk nog heftiger geweest en van
rust en vrede zijn we in sommige landen nog ver
verwijderd.

Met het hart op de juiste plaats
en het belang van de kinderen
voorop zorgen zij voor een
veilige, plezierige omgeving op
het internaat. Daarnaast is de
bijdrage van Katja als gastvrouw
ook een groot pluspunt in het thuisgevoel van de
kinderen. Naast de medewerkers op de groep,
dragen ook Bert, Marjolein, Dominique en Jana bij
aan een plezierige omgeving.

We hebben dit jaar wederom geprobeerd een
‘thuisgevoel’ te creëren voor de kinderen.
Het is heel belangrijk dat ouders een volledig
vertrouwen hebben in de plaats en persoon waar
hun kind is. Het gevoel dat je kind op een plek zit
waar hij of zij gelukkig kan zijn, zich kan
ontwikkelen, plezier heeft, liefde krijgt is zo
belangrijk. De juffen hebben hun uiterste best
gedaan om de kinderen/jongeren een thuisgevoel
te geven op het internaat. Marijke, Ariaan, Kitty,
Marnie, Gerlinde, Elvira, Heleen, Lydie, allemaal
mensen om trots op te zijn.

Ondanks dat we het kindaantal zien zakken, blijft
de motivatie bij iedereen hoog. Met deze houding
van alle mensen en het gegeven dat we het
mooiste internaat van het land hebben, ben ik
ervan overtuigd dat we het terrein weer
levendiger gaan krijgen met (schippers)kinderen/
jongeren waarbij wij een bijdrage kunnen leveren
aan hun ontwikkeling en groei.
Een van de eerste stappen die we gaan zetten is
om Kamers met Doorgroei naar het
internaatsterrein te halen. U weet wel, het project
waar Marnie ook voor werkt.
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In één van de leegstaande gebouwen zullen
wij deze jongeren opvangen. Het betreft hier
jongeren die een bepaalde periode begeleiding
krijgen om daarna zelfstandig te kunnen gaan
wonen. Eigenlijk iets wat we al eerder gedaan
hebben met de BKB, alleen nu voor jongeren
die niet perse een schippers achtergrond
hebben.
Daarnaast hebben we ook al horen waaien dat
er vanuit de schippers weer interesse is om
hun kindje te plaatsen op ons internaat, erg
leuk nieuws! We hopen natuurlijk dat velen dit
voorbeeld nog gaan volgen. We zijn hier zelf
dan ook druk mee bezig (zeer levendige
Facebook pagina, website, open dagen etc.) en
hopen dat jullie als ouders ook het woord
verspreiden dat het leukste internaat van
Nederland, zich in Terneuzen bevindt.

Dan rest mij nog om iedereen,
alle ouders/verzorgers,
kinderen/jongeren, medewerkers
en alle andere
betrokkenen bij het internaat
hele fijne feestdagen te wensen
en een fantastisch Nieuwjaar!
Voor iedereen wens ik een
gelukkig,
zorgeloos en
liefdevol 2015.
Groet, Frank van Beek

And so this is Xmas
And what have we done
Another year over
A new one just begun
And so happy Xmas
We hope you have fun
The near and the dear one
The old and the young

In 2014 hebben we afscheid genomen van juf
Marijke na 40 (!!) jaar dienstverband en juf
Gerlinde. Zij hebben zich jarenlang enorm
ingezet voor het internaat. Juf Marijke zelfs 40
jaar lang. Het zal even wennen zijn om haar
niet meer op het terrein te zien, maar ik wens
haar vanaf deze plek nog maar eens alle goeds
toe (en Gerlinde natuurlijk ook).

(John Lennon)
Kerstvakantie
Het internaat sluit
vrijdag 19 december aanstaande en
gaat zondag 4 januari weer open!
De receptie is dinsdagmorgen 23
en woensdagmorgen 24 december
geopend tot 12.30 uur.
Voor dringende zaken kunt u daar
terecht!
We wensen u en uw kinderen, hele
fijne dagen toe.
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Oudergroepsgesprek
Zondag 4 januari 2015 wordt er voor alle
ouders een groepsgesprek gehouden, u
wordt om 18.00 uur verwacht in de groep.
De agenda ontvang u zo snel mogelijk.
Aansluitend nodigen wij u uit voor een
drankje als start van het nieuwe jaar.
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DRAKEN
Lorena is nu bijna twee weken achter elkaar op het internaat.
Ze heeft het naar haar zin en kan goed wennen.
Hiervoor heeft ze ook een mooi boek gekregen.
Samen met een juf kan ze hierin allerlei vragen in
beantwoorden, over het internaat, maar ook over het schip,
school, vriendjes en nog veel meer. Belangrijk voor de
juffen om meer te weten te komen over Lorena en leuk
voor Lorena om dit aan ouders te laten zien en voor later.
Niet alleen Lorena is veel aan het knutselen en tekenen. Iedereen heeft
het de afgelopen weken druk met het komende en spannende
sinterklaasviering op internaat en/of school. Er wordt hard gewerkt, is
het niet aan surprise, dan wel aan gedicht of gewoon een leuke tekening.
Het ziet er ook al erg gezellig uit in de groep.
Ondertussen wordt er ook naar school gegaan en krijgen een aantal
kinderen huiswerk mee. Juf Naomi komt op de dinsdag- en
woensdagavond om de kinderen om de beurt te helpen met huiswerk.
Dit kan zijn topo oefenen, frans leren of helpen met invullen van een les.
Het is leuk om te zien dat de kinderen graag geholpen worden door juf
Naomi.
Er wordt ook nog gesport en gezwommen. Donderdag is de sportdag, bijna iedereen doet dan een sport
of moet gaan zwemmen. Dit betekent dat er vroeg gegeten moet worden door een aantal en een aantal
moeten later eten. Gelukkig is er een magnetron en het lekkere eten dat juf Katja klaargemaakt heeft,
smaakt dan ook nog prima.
Na de zomervakantie zijn Joeri en Soronja gaan zwemmen bij de ‘Vliegende vaart’ en ze vliegen met een
vaart vooruit met het zwemmen. Ga zo door!!
Nog een paar drukke weken met het sinterklaas- en kerstvieringen en dan is het weer even lekker twee
weken genieten thuis voor de kinderen.
Tot zover weer even wat nieuws uit de ‘Draken’
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Zegt het voort, zegt het voort:

Schippersinternaat ‘Koningin Juliana’ in Terneuzen
organiseert een

OPEN DAG
Vrijdag 19 december 2014
van 13.30 tot 15.30 uur
Internaat “Koningin Juliana”
Van Steenbergenlaan 30
4531 HK Terneuzen
0115 686100

Een unieke kans om een kijkje te komen nemen op het leukste internaat van Nederland!
We organiseren rondleidingen en geven informatie over het reilen en zeilen op ons internaat.
Ondertussen kunnen de kinderen zich vermaken, zowel binnen als buiten, met kleuren, knutselen, spelen met de legotafel, ravotten in de voetbalkuil, enz.
Juf Ariaan en juf Kitty zijn aanwezig voor al jullie vragen.
We hopen jullie te mogen ontvangen!
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SCHELPEN
Een berichtje van de Schelpen.
Dit jaar hebben wij 6 kinderen in de groep, Alexander, Stefan, Kristen, Melanie, Remco, Jordy.
We hebben ook een nieuwe (oude bekende) juf namelijk juf Marnie.
Een ieder heeft ondertussen zijn of haar draai gevonden. De oudste kinderen leren de jongste
Kinderen koken en dat gaat prima. De oudste kinderen wassen en strijken als de beste.
Ook hebben zij de soosruimte herontdekt. Elke dag is er op een groot
scherm een film te zien. Alexander en Stefan zijn
verantwoordelijk voor de soos. Dit gaat heel goed.
De ruimte ziet er soms schoner uit dan hun slaapkamer!!!!
December is een feestmaand en daar houden wij Schelpen wel van.
Donderdag 4 december zijn we met z'n allen naar de bioscoop geweest.
Ook gaan we samen met de Draakjes wokken in Sluis.
Daarna zijn er twee bowlingbanen gereserveerd en om de avond helemaal goed af te sluiten gaan
we ook nog lasergamen. Het verslag van deze uitstappen leest u in de volgende nieuwsbrief, en
de foto's kunt u zien op facebook.
Namens alle Schelpen wensen wij ouders, kinderen en medewerkers fijne feestdagen en een heel
gelukkig maar vooral gezond 2015 toe.
Groeten, Juf Marnie en juf Ariaan

NIEUWS VAN DE GROENE ZWAAN
Lorena Gerbers woont nu op het internaat. Ze vindt het daar erg
leuk en ze geniet ervan dat ze iedere dag naar school kan gaan.
Ze is het al helemaal gewend in groep 1/2 C van De Oude Vaart.
Daar kun je een hele dag lachen en giechelen met alle
vriendinnen! En met het maken van makkelijke en moeilijke
werkjes heeft ze geen enkel probleem. Ze vindt alles en iedereen leuk! Voor haar is het een feest
om iedere dag naar school te kunnen gaan. De juffen van de LOVK zijn trots op je hoor, Lorena!
In januari staat de eerste wenweek gepland voor kinderen die na de grote vakantie naar het
internaat zullen gaan. Tijdens die wenweek zullen de leerkrachten van de LOVK een bezoekje
brengen aan het internaat. Het is de bedoeling dat we op dinsdag op visite gaan bij de kinderen
die aan het wennen zijn. Zomaar gezellig een kopje thee drinken en/of een spelletje doen.
Het is fijn om de kinderen ook eens buiten de lessen om mee te maken. En de kinderen vinden
het super leuk als de juf op visite komt op het internaat. Wij hebben er in ieder geval zin in!
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Zoals u weet moeten alle kleuters aan boord ons leerpakket “VoortVarend” groep 1 en 2
doorwerken. Naast die verplichte lesstof zijn een aantal themapakketten ontwikkeld.
Zo’n pakketje bevat lesstof voor vijf dagen. De lessen staan beschreven in een
instructieboek. Daarbij worden ook werkbladen gegeven die de kinderen kunnen maken.
Ook kan men via onze site www.zelflesgeven.nl allerlei filmpjes, liedjes en digitale
prentenboeken bekijken die met het thema te maken hebben. Zo is er bijvoorbeeld voor
kinderen uit groep 2 die werken over het thema kerst, een filmpje te bekijken over hoe
je een kerstster moet vouwen. Of er is een filmpje te bekijken dat gaat over het
versturen van een kerstkaart. Of je kunt naar het digitale prentenboek “Fijn kerstfeest”
luisteren. Ook voor kinderen uit groep 1 is er van alles te beluisteren en te bekijken.
Het is ontzettend leuk!
We hebben themapakketten van de seizoenen en van Sinterklaas en kerstmis. Het is niet
verplicht om te werken uit een themapakket. Toch merken we dat veel ouders deze extra
lesstof aan hun kinderen willen aanbieden. En dat begrijpen we, want de themapakketten
zijn erg leuk en interessant.
Wij willen u allen een hele fijne vakantie toewensen met gezellige kerstdagen.
Voor het komende jaar wensen we u een goede gezondheid en veel geluk toe!
Juf Lucie en juf Mariëlla

Verjaardagen
Oudercommissie
De eerstvolgende vergadering is op
zondag 18 januari aanstaande.
De voorvergadering begint om 17.00
uur, de vergadering met de directie,
om 18.00 uur, recreatiezaal.
We willen u erop wijzen dat deze
vergaderingen openbaar zijn!
U kunt altijd, mocht u toevallig in de
buurt zijn, de vergadering bijwonen,
vanaf 18.00 uur!
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JANUARI
8
Roy Dooms
15
Alexander
29
Stefan
FEBRUARI
5
Lorena Gerbers
MAART
11
juf Elvira
30
juf Marnie
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