
 

 

  

 

Nieuwsbrief nr. 7                    9 april 2016 

 

Vandaag de zevende nieuwsbrief. Volgend op de vijfde week samen met onze Wit-Russische 

gasten. 

Er gaan nu geluiden op dat men deze periode wel erg snel voorbij vindt gaan. Het einde komt in 

zicht! Dat is ook te merken aan enkele onderwerpen in deze nieuwsbrief! 

 

 

  

 
 

Terugreis Op de achtergrond wordt er al weer van alles geregeld voor de terugreis. 

Contact met Aist Polesia in Minsk, contact met onze contactpersoon in de 

regio, contact met de busmaatschappijcontact met de werkgroep van 

Hilversum, die met ons meerijdt om hun groep kinderen op te halen en 

aankomende week contact met de ambassade om de visa te regelen voor de 

personen die meereizen naar Wit-Rusland. 

In onze vergadering van afgelopen dinsdag, hebben we na overleg met de 

meeste van de hierboven genoemde contacten, het reisschema vastgelegd. 

Voor de gastouders is onderstaand overzicht van de vertrekdag op 25 april 

a.s. van belang. Nadere details volgen in de volgende nieuwsbrief: 

 

10.30 uur:   Bagage inleveren. 

11.30 uur:   Afscheid nemen van uw gast(en) om hem/haar vervolgens te  

                     brengen naar het lokaal van de kinderen.  

11.50 uur:   Kinderen lopen als groep naar beneden en lopen over het  

                      schoolplein door naar de  bus. 

12.00 uur:   De bus rijdt richting Wit-Rusland! 

 



 

 

  

 

07-03  Zehenia   Verkerk  jarig geweest 

10-03  Dascha   Heerikhuize  jarig geweest 

16-03  Sascha   Slijkhuis  jarig geweest  

18-03  Vera (leerkracht) Speelziek  jarig geweest 

20-03  Dima   De Bruin  jarig geweest 

10-04  Dima   Brinkman 

20-04  Dima   Brinkman 

23-04  Galina (tolk) Tombroek 

27-04  Andrei   Lagemaat 

 

Jarigen We hebben dit project nogal wat jarigen onder onze Wit-Russische gasten. 

Best wel bijzonder! Hier volgt een overzicht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voetbal Zover we weten, zal er een uniek hoofdstuk geschreven gaan worden in de rij 

historische boeken van Lunteren. En wel in dat deel, dat alle sportevementen 

beschrijft. Ons Wit-Russische elftal gaat meedoen aan de 

schoolvoetbalcompetities van 2016! We waarderen het enorm dat de 

organisatie de moeite heeft genomen om ons team op te nemen in het 

wedstrijdschema! 

 

Hans van Eck heeft ons team voorbereid op de wedstrijden. Geweldig dat hij 

dit heeft willen doen! 

 

In deze nieuwsbrief vind je nadere informatie over de wedstrijdweek! 

 

Wedstrijden Wit-Rusland       

Jongens groep 5+6         

            

DATUM TIJD VELD WEDSTRIJD 

            

11-4-2016 19:15 B2 Wegwijzer  - Wit Rusland  

            

12-4-2016 19:40 KG2 Wit Rusland  - Triangel  

            

13-4-2016 17:35 B2 De Bron  - Wit Rusland  

            

13-4-2016 18:25 KG1 Wit Rusland - Nederwoud  

            

14-4-2016 18:25 KG2 De Bron  - Wit Rusland  

 

(Bijna) alle jongens hebben zich opgegeven voor het schoolvoetbal! Erg leuk! 

We hebben een verdeling gemaakt wie welke wedstrijd aan de beurt is. 



 

 

  

 

Hierdoor hoeft u en uw gastkind niet bij elke wedstrijd aanwezig te zijn en 

staan er ook niet onnodig veel kinderen aan de kant. 

Bij elke wedstrijd zijn er 12 kinderen aanwezig, er wordt met 7 kinderen in 

het veld gespeeld. Hans van Eck regelt wie wanneer in het veld staat en dat 

iedereen aan de beurt komt. Support vanaf de zijlijn wordt gewaardeerd!! 

 

Hieronder een indeling wanneer u en uw gastkind niet bij de wedstrijd 

aanwezig hoeft te zijn: 

 

11-04   Alle spelers om 19:00 uur aanwezig  voor de groepsfoto. Alle  

             kinderen spelen  een stukje van de wedstrijd mee.  

12-04   Lagemaat, Brinkman 

13-04   17:35 uur - Kool sr., Slijkhuis en Kloosterman 

13-04   18:25 uur - Wijnen, Kool jr., Berends en de Bruin 

14-04   Bosch, Hoekstra, vd Broek en Evers 

 

Als we in de finale komen, moeten we vrijdagavond ook spelen!! 

Wilt u er elke avond voor zorgen dat uw kind bij het juiste veld staat. Zie 

boekje, deze krijgen de kinderen maandag mee. 

We wensen alle kinderen, trainers en supporters gezellige en sportieve 

wedstrijden toe! 
 

Onderwijs in 
Belarus 

We hebben Galina gevraagd uit te leggen hoe het schoolsysteem in Wit-

Rusland in elkaar zit. In het onderstaande gedeelte legt ze uit hoe het in Wit-

Rusland in z’n werk gaat binnen het onderwijs. 

 

The children start to go to the kindergarten at the age of 2-and-a-half till 6.  

At the age of 6 they go to the Primary School. It's the first level of education. 

After 4 years of Primary Education, the second level begins. The children go 

to the 5th form . They study different subjects and on every subject they 

have different teachers. So, the second level lfsts till the 9th form. After  the 

9th form they pass 3 exams: Russian and Belarussian dictations and Maths in 

written. Some children, if they want try to enter the collage, the others 

continue their study at school. 

Then the 3d level of education begins. The children go to the 10th form. The 

process of education continues till the 11th form. After this class they have to 

pass the exams for the course of the Secondary Comprehensive School. They 

have to pass 3 obligatory exams: Maths, English and the History of Belarus 

and Russian or Belarussian  languages are on the children's choice. The 

exams finished, it's usually on the 8th of June. On the 12th of June in  all 

schools of the republic  are living parties. It is a great holiday in every town 

and village. The School-leavers get the certificate about secondary education. 

The next step is to choose: to get education at collage or the University. If 

they enter the collage they don't have to pass any exams, they can according 

the results of their certificate. 



 

 

  

 

Those who want to get higher education, they have to pass the tests in 

subjects which are necessary for this or that educational establishments. 

According the results of tests they may be the students of the establishment.  

Now some words about holidays in our schools. Our school year is divided 

into 4 terms: first term begins on the 1st of September till the 24th of 

October. The week holiday. 

The 2d term begins from the 2d of November till 26th of December, on your 

Christmas we have a day off. 

The third term begins on the 11th of January till the 19 of March. A week 

holiday. 

The 4th term begins on 28th of March till the 31st of May. The pupils of the 

9th form and the school-leavers have to pass their exams and the rest of the 

pupils have 3 months holidays.  

 

So is our system of education. 

 
Galina Suprunchyk 

Schatkids 
Veenendaal 

De leuke middag bij  Schatkids Veenendaal begon met een rit  in een echte 
gele, beschilderde Guppybus. Daarna bleef het feest. De kinderen wisten 
bijna niet waar ze moesten beginnen. Overal zagen ze klimtoestellen, 
glijbanen, traphelicopters, trampolines en nog veel meer. Na eerst patat 
gegeten te hebben, zijn alle kinderen onafgebroken aan het spelen geweest. 
Overal zagen we lachende, genietende kinderen. Tussendoor hadden ze nog 
net even tijd om limonade te drinken, maar daarna was het weer verder 
spelen totdat ze naar huis moesten in de gele Guppybus.  Al met al een 
geslaagde middag. 

Foto’s Heb je leuke foto’s die je wilt delen met anderen, stuur deze dan naar Gerita 

Veldhuizen: gastgezin@tsjernobylkinderenlunteren.nl. Dan plaatsen wij die in 

het webalbum. 

 

Foto’s zijn te vinden op: https://www.flickr.com/photos/belarus2016/albums 

 

Zwemmen in de 

Peppel te Ede 

De meeste kinderen hebben thuis in Wit Rusland nog nooit in een zwembad 

gezwommen. Als ze al gezwommen hebben, was het vaak in een riviertje. Er 

zijn er maar een paar die een beetje kunnen zwemmen. Dus.....allemaal 

oranje bandjes  om en starten in het bubbelbad. Daarna het grotere bad om 

vervolgens de rest van de middag van de glijbaan te gaan, met of zonder 

band. Regelmatig riepen ze opgetogen "super" en staken 2 duimen in de 

lucht. Na afloop vroegen ze of ze volgende vrijdag weer gingen. Bewijs dat ze 

het goed naar hun zin hadden!! 

 

Dagje uit Vandaag hebben we en prachtige dag gehad, niet alleen qua weer, maar ook 

de gehele sfeer, organisatie, alles wat we gezien en  meegemaakt hebben en 

tenslotte, en dat was het voornaamste, dat de kinderen van begin tot eind 

genoten hebben.  

mailto:gastgezin@tsjernobylkinderenlunteren.nl
https://www.flickr.com/photos/belarus2016/albums


 

 

  

 

Leuk detail is dat we veel mooie en leuke reacties kregen van andere 

reizigers. Zeker toen de kinderen in groepsverband op verschillende perrons 

stonden te zingen. 

 

Hoogstwaarschijnlijk zijn ze moe maar voldaan naar bed gegaan met een 

veelheid aan indrukken.  

 

Het leuke van deze dag is, dat we als begeleiding even jullie plaats als 

gastouders mochten innemen. Daar hebben we dankbaar van genoten! 

 

Bekijk de foto’s even om een beeld te krijgen van deze dag! 

  

Misschien dachten jullie een rustige dag te hebben! We hopen dat deze niet 

te veel verstoord is door alle WhatsApp-berichten. We dachten dat het wel 

gewaardeerd zou worden om de dag een beetje mee te volgen! Anders onze 

excuses! ;-) 

 

Fotoboek Het blijkt dat het stukje in de handleiding over de multomap er niet 
helemaal duidelijk in staat. 
Er is een multomap voor de kinderen op school. Daarin zit het A4-tje 
van u als familie. 
Verder wordt deze multomap gebruikt voor de werkjes die op school 
worden gemaakt en in de map passen. 
De grotere werkjes krijgen ze mee naar huis. 
 
Verder zou het fijn zijn als u zelf een fotoalbum, fotoboek of plakboek 
maakt voor uw kind. Die foto’s houden de herinnering levendig voor 
uw kind. 
Dat boek wordt in Belarus een pronkstuk in huis! Dat is in ieder geval 
onze ervaring!  
In dit boek of in deze map kunt u de foto’s doen, die u zelf thuis of bij 
uitstapjes gemaakt heeft. Maar daarnaast zou het natuurlijk leuk zijn 
als u er foto’s in doet, die bij diverse activiteiten zijn gemaakt. 
De foto’s staan allemaal op  de flickr-site waarvan u eerder al de link 
heeft gekregen. 
Het zou voor uw kind leuk zijn als u van de flickr-site de foto’s 
uitzoekt, waar uw eigen kind op staat. U kunt die dan downloaden 
met het pijltje rechts onderin. (Het makkelijkste is dat als u zelf een 
Yahoo-account heeft of aanmaakt.) Op de informatieavond hebben 
wij al doorgegeven dat het belangrijk is daar op tijd aan te beginnen 
en niet tot het laatst mee te wachten. Mocht u dus nog niet begonnen 
zijn, dan zou het goed zijn om daar snel mee te beginnen. 
Het zou u anders mogelijk stress op kunnen leveren! ;-) 
 
Het makkelijkste is om in de computer een map te maken, waar u 



 

 

  

 

deze gedownloade foto’s  allemaal inzet, zodat u ze daarna allemaal in 
1 x kunt bestellen. 
Wij wensen u succes met het maken van een mooi fotoboek van uw 
kind. 
 

Voetbaltenue Hierboven stond al informatie over het schoolvoetbal. Maar wat vind je van 

de outfit? 

Meerdere sponsors hebben dit mogelijk gemaakt. In de volgende nieuwsbrief 

daar meer over!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek 

leerkrachten  

 

Dit is een herhaling, maar wel van belang: 

De lijst van bezoek afleggen van de leerkrachten en tolk hangt op school.  

Voor vervoer van de leerkrachten dient men zelf te zorgen in overleg met de 

leerkrachten en tolk, zodat zij ook weten wat er van hen verwacht wordt!!!  

Mocht dat niet lukken, trek dan even aan de bel, dan is er wel iemand die de 

leerkrachten wil rijden. Wil je dan bellen met Gerita, zodat zij dat kan 

regelen. 

Mocht er een bezoek gepland zijn voor of na jullie, dan graag even contacten 

met elkaar (gastgezinnen) voor overleg over het halen of brengen. Daarna 



 

 

  

 

graag Galina even inlichten. 

Heeft u moeite met het verstaan van Engels, dan kunt u dat ook aangeven 

aan uw contactpersoon.  

 

Activiteiten- 

programma van de 

komende week 

In de bijlage vind je het activiteitenprogramma voor de komende week! 

 

 

 

 

We wensen een ieder voor nu een goed weekend toe en daarna een fijne week met jullie gast(en) 

thuis of op school bij de activiteiten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Diny Mostert 

Henk-Jan van Noort 

Rita Codee 

Adriëtte van Veenschoten 

John en Gerita Veldhuizen 

Ina en Ronald Tamerus 

 

www.tsjernobylkinderenlunteren.nl 

info@tsjernobylkinderenlunteren.nl 

Bankrekeningnummer: NL81 RABO 01067.52.626 
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