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Beste ouders en leerlingen 

Het is overal om ons heen te merken: het voorjaar dient zich aan. De vogeltjes zingen steeds 

vroeger in de ochtend, en de temperaturen worden aangenamer.  

Vanmiddag begint de meivakantie en die start in elk geval lekker zonnig! 

 

Voor een groot deel van onze leerlingen betekenen die twee weken vakantie dat ze lekker rustig 

aan kunnen doen. Voor onze eindexamenkandidaten zal deze vakantie er waarschijnlijk iets anders 

uitzien. Op 9 mei starten de CSE’s (centraal schriftelijke examens) en dus zullen de vierdejaars in 

de vakantie flink aan de bak moeten. Hopelijk zien ze kans om toch regelmatig iets leuks te doen 

en een beetje te ontspannen, want het is natuurlijk ook belangrijk om uitgerust aan de examens te 

beginnen. 

Ik wil jullie namens het hele team een gezellig paasfeest en een heel fijne meivakantie wensen en 
we zien iedereen weer graag uitgerust terug op maandag 6 mei! 

Carla Reijners, 
 
 

 

 

 

Voorwoord 

                                                    Help! een puber thuis… 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in Leiden de cursus ‘Help! een     
puber thuis’ voor ouders van kinderen van 12-18 jaar. 

Wat verandert er allemaal in de puberteit? ‘Mijn puber wordt steeds brutaler en lijkt niet meer te 
luisteren naar wat ik zeg…Wat kan ik doen? ‘ Hoe blijf ik in contact met mijn puber en hoe     
voorkom ik ruzies? Je krijgt informatie over de veranderingen in de puberteit, de ontwikkeling 
van het puberbrein, over luisteren, praten en overleggen met een puber maar ook hoe grenzen 
te stellen.  

 

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van twee uur en start op donderdag 16 mei 
2019 (19.30 - 21.30 uur) in het CJG Leiden Noord. 

Kosten: € 20,- per persoon.  

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen 

Website: www.cjgcursus.nl 

E-mail: info@cjgcursus.nl 

Telefoon:  088 254 23 84 

  

http://www.cjgcursus.nl
mailto:info@cjgcursus.nl
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Young Impact 

 
 
Op vrijdag 12 april vond, in het kader van het lesonderdeel ‘burgerschap’, de eerste workshop 
plaats van YOUNG IMPACT. Er deden leerlingen mee van 3 vmbo van zowel De thermiek als van 
vmbo Boerhaave.   
 
Young Impact is een landelijke jongerenbeweging die jongeren helpt om in actie te komen voor 
een betere wereld. Zij geloven in de kracht van alle jongeren.  
Jongeren willen en kunnen de wereld veranderen, dus waarom zouden ze daarmee wachten tot ze 
volwassen zijn?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Young Impact zet jongeren in hun kracht, inspireert en verbindt hen zodat ze het beste uit zichzelf 
kunnen halen en in actie komen voor een betere wereld.  
Als jongeren leren hoe ze hun sterke punten in kunnen zetten voor een ander, dan kan iedereen 
het verschil maken.  
Ook als je een beperking hebt. Want het gaat er om wat je kunt, niet om wat je beperking is!  
 
In het programma ontdekken jongeren met actieve oefeningen wat zij zelf belangrijk vinden, wat 
hun sterke punten zijn en hoe ze die sterke punten kunnen inzetten voor een ander.  
 
Tijdens een volgende workshop gaan ze met hun groepje een Challenge bedenken waarmee ze iets 
voor een ander kunnen betekenen en dan zal die Challenge ook worden uitgevoerd. 
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Vakantierooster vmbo De Thermiek schooljaar 2018-2019 

 
Meivakantie                 zaterdag 20 april t/m zondag 5 mei 2019 
Hemelvaart   donderdag 30 en vrijdag 31 mei 2019 
2e Pinksterdag                   maandag 10 juni 2019 
Zomervakantie                   zaterdag 20 juli t/m zondag 1 september 2019 
 
Studiedagen                       woensdag 8 mei 2019 
       woensdag 3 juli 2019 
 
Margedagen           vrijdagmiddag 19 juli 2019 
  

Bezoek leerling praktijkvak Economie en Ondernemen 

In de afgelopen levelweek is de 3e klas E&O op excursie naar Amsterdam geweest. 

Hieronder de bevindingen van Sander Hensen; 

Ik ben met de klas van economie en ondernemen naar de fa. Beekwilder geweest.  

Beekwilder is een bedrijf dat materiaal voor etalages en artikelpresentaties verkoopt en workshops 

verzorgd. Ook richten ze etalages in voor veel bedrijven.  Daar heb ik geleerd hoe je een goede 

etalage moet opbouwen. Ik vond het interessant om te zien hoe dat gaat. Ik had niet gedacht dat 

er zoveel theorie achter zou zitten. 

Ik vond het een heel leuke en leerzame dag. 

Sander Hensen, 
Vmbo 3 BB (De thermiek) E&O 


