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Bereikbaarheid meivakantie 
In de vakanties vinden wij het belangrijk dat wij 

bereikbaar zijn voor dringende zaken en vragen. 

Mochten zich situaties voordoen waarvan u het 

belangrijk vindt dat ook school geïnformeerd is dan 

kunt u contact opnemen met een van onderstaande 

calamiteitennummers.  

Van 20 april tot en met 27 april is Tiny Hoekema 

bereikbaar op tel. 06-13490197. Van  

28 april tot en met 5 mei kunt u contact opnemen 

met Diony Breedeveld op tel. 06-30882827. 
 

 
Nieuws van het management 
In de aanloop naar de meivakantie hebben veel activiteiten plaatsgevonden, zoals de 

Koningsspelen, de schoolkampen voor SO- en VSO-leerlingen, open podium en het 

paasfeest. Voor een aantal leerlingen uit de bovenbouw van leerroute 1 en 2 stond de 

Centrale Eindtoets op het programma. 

Terwijl de school bruist van activiteiten in het hier en nu, vinden achter de schermen al 

de   voorbereidingen plaats voor het nieuwe schooljaar.  Zo worden er intakegesprekken 

gehouden met ouders van nieuwe leerlingen en gesprekken met 

samenwerkingsverbanden over de toelaatbaarheid. De groepsindeling voor het nieuwe 

schooljaar begint al vorm krijgen. Volgend jaar zullen we net als dit schooljaar weer 22 

groepen hebben: 4 aanvangsgroepen, 7 groepen so-m, 6 groepen so-t en  
5 vso-uitstroom dagbesteding.  

Ook wordt er al hard gewerkt aan de samenstelling van de schoolgids voor 2019-2020. 

Dit jaar zal er naast de schoolgids ook een kalender worden uitgebracht waarop alle 

activiteiten vermeld staan; handig om thuis op te hangen. Naast het verstrekken van 

praktische informatie willen we ook een goed beeld geven van ons onderwijs. Hoe kan dit 

beter en beeldender dan door het laten zien van onze leerlingen die bezig zijn met een 

onderwijsactiviteit. Zowel in de schoolgids als op de kalender zullen daarom foto’s van 
leerlingen geplaatst worden. We zullen betreffende ouders persoonlijk om toestemming 
vragen. 

We wensen u en uw kind een ontspannen meivakantie toe.  

Mireille Roozeboom (teamleider so-a), Diony Breedveld (teamleider so-m),                                    
Claudy Luiten (teamleider so-t) en Tiny Hoekema (vso-db) 

mailto:ekraan@dethermiek.nl


 
AVG op de Thermiek 
Informatie en ICT zijn noodzakelijk in de ondersteuning van het onderwijs. Omdat we 
met persoonsgegevens werken, is privacywetgeving daarop van toepassing. Deze 
wetgeving bepaalt niet alleen onder welke voorwaarden persoonsgegevens gebruikt 
mogen worden, maar geeft ook aan dat er passende technische en organisatorische 
maatregelen genomen moeten worden om de persoonsgegevens te beschermen. 

Binnen Resonans is in een reglement beschreven hoe binnen ons bestuur wordt 
omgegaan met de verwerkingen van persoonsgegevens en de beveiliging van de 
informatie. Dit reglement is onderdeel van het privacy handboek voor medewerkers. 
Hierin staan naast dit reglement praktische afspraken over onder andere 
gegevensopslag, omgang met sociale media en internet en toestemming voor 
beeldmateriaal van leerlingen. 

Op maandag 15 april hebben de medewerkers van De Thermiek een informatieve 
bijeenkomst gehad om dit reglement goed uit te voeren. 

 

Koffieochtend op 17 mei  
Op vrijdagochtend 17 mei organiseren we weer een 
koffieochtend. U bent allen van harte uitgenodigd om onder het 
genot van een kopje koffie of thee andere ouders te ontmoeten 
en meer te horen over een bepaald aspect van de school; op 
deze ochtend zal het gaan over de Kanjertraining.  
 
Het hele team is de afgelopen periode geschoold op het gebied van de Kanjertraining. 
Het is een programma dat vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect bevordert. 
Hoe doet de Kanjertraining dat? Waarom is dat zo belangrijk? Wat kunt u hiervan 
meenemen voor de thuissituatie? Op dergelijke vragen krijgt u tijdens de koffieochtend 
antwoord. Hanneke van der Geest, één van de Kanjertrainers, zal u op deze 
koffieochtend van de nodige informatie voorzien. Uiteraard is er ruimte om uw vragen 
aan Hanneke te stellen.  

Wij hopen veel ouders te ontmoeten bij de koffieochtend. Vanaf 10 uur staat de koffie en 
thee klaar. Het inhoudelijke programma start om 10.15 uur en zal ongeveer een uur 
duren.  

Singelloop 
Vrijdagavond 5 april werd de 44e Singelloop gelopen, hier 
deden ongeveer 500 lopers aan mee. De inschrijfgelden 
gingen naar goede doelen en De Thermiek was een 
hiervan: Diony Breedeveld heeft namens De Thermiek een 
cheque van € 2000,- in ontvangst genomen. Hiervan gaat 
onze school nieuwe zitzakken aanschaffen. Fijn dat de 
organisatie van de Singelloop onze school als goed doel 
koos!   

 

 

 

 

 



 
Koningsspelen 

Wat was het mooi om 
vrijdag 12 april, de dag van 
de Koningsspelen, ’s 
morgens bij binnenkomst al 
die enthousiaste gezichten 
van de leerlingen te zien. En 
wat zag iedereen, zowel 
leerlingen als medewerkers, 
er feestelijk uit in zijn of 
haar oranje, rood-wit-
blauwe of koninklijke outfit!  

Onze speciale dank gaat 
natuurlijk uit naar koning 
Willem Alexander en 
koningin Maxima die tijd 
hadden weten vrij te maken 
om De Thermiek te bezoeken. Wat een verrassing dat het koninklijk paar met de 
brandweerauto naar school kwam. Willem Alexander vertelde aan de leerlingen dat dit 
vanwege het thema “water”was.  De leerlingen hebben samen met Willem Alexander en 
Maxima de koningsdans “de Pasapas” gedanst, een vrolijke dans die hoort bij het 
gelijknamige lied van Kinderen voor Kinderen. Iedereen kon op zijn eigen manier 
meedansen. Nadat de leerlingen ook nog een mooi lied voor het koninklijk bezoek 
hadden gezongen, was het tijd om afscheid te nemen. Het volgende 
programmaonderdeel was  sport en spel op het plein. Fijn dat er zoveel ouders zich 
opgegeven hadden om te helpen! Terwijl de leerlingen allerlei activiteiten deden rond het 
thema “water” op het plein, was de keukenbrigade bestaande uit een aantal leerkrachten 
en ouders al druk bezig de lunch te verzorgen. Na een gezonde en lekkere lunch konden 
de leerlingen die dit leuk vonden meedoen aan een dansworkshop in de aula. Moe maar 
voldaan sloten we de dag in het thema af met een heerlijk waterijsje.  Ook kregen de 
leerlingen een flesje water met een Koningsspelen-etiket mee naar huis. 
We willen alle ouders die op een of andere manier betrokken waren bij de Koningsspelen 
heel hartelijk bedanken voor de geweldige inzet. Met elkaar hebben we er een prachtige 
feestdag van gemaakt! 
 
 

Zomerfeest  
Op woensdag 26 juni organiseren wij weer het Zomerfeest op De Thermiek. Er zullen 
diverse activiteiten zijn en bij  de verschillende kraampjes kunt u hapjes kopen. Meer 
informatie volgt, waaronder de exacte tijden, het thema, het goede doel voor dit jaar en 
een verzoek voor hulp van u. 
 
U bent van harte uitgenodigd om bij  dit gezellige feest aanwezig te zijn! Familie en 
vrienden zijn ook welkom. Zegt het voort en zet het vast in uw agenda!  

 



 
 

Bedankt! 

In de vorige oudernieuwsbrief stond een oproepje om 
metalen doppen te verzamelen voor de rolstoelbus van 
Sven, een leerling van een andere school. In 5 weken tijd 
is er door u als ouder al 9 kg doppen verzameld! Heel 
hartelijk dank hiervoor. U kunt de doppen nog inleveren 
tot de zomervakantie. 

 

 

 

Ingekomen post 
 

Webinar – help een scherm!  

 

 Op donderdag 9 mei 2019 van 20.30 – 21.30 uur 

organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin in 

samenwerking met Tischa Neve, kinderpsycholoog en 

opvoedkundige, een webinar over het omgaan met 

kinderen en schermen. Het is bedoeld voor ouders met 

kinderen tussen 1 en 18 jaar.  

 

Bij een webinar kun je als ouders op een afgesproken 

dag en tijd vanuit huis via internet inloggen op een live 

video/chatsessie over een bepaald onderwerp. Jij ziet 

hen, zij zien jou niet. In dit webinar geeft 

kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve tips 

hoe je met je kinderen en schermen om kunt gaan en 
hoe je mediaopvoeding goed kunt voorbereiden 

Tv, schermen, games en telefoons bieden zoveel 

mogelijkheden en verleidingen. Het valt lang niet mee 

om onze kinderen zo goed, veilig en verantwoord 

mogelijk mee om te leren gaan … omdat we zelf het 
goede voorbeeld niet geven. Maar ook omdat het soms 

zo fijn en makkelijk is als je kind rustig op een scherm zit. En 
omdat je kind zelf heel graag veel tijd achter schermen doorbrengt. 

Maar hoe slecht is het nou eigenlijk, al die tijd achter schermen? Wat kun je doen om 

niet al te veel gedoe te hebben over dit lastige onderwerp? Hoe maak je afspraken 

rondom schermen, gamen en social media? En wanneer moet je je zorgen maken?  

Dit webinar vindt plaats op donderdag 9 mei, 20.30 tot 21.30 uur. 

Meld je snel aan voor de gratis CJG-webinar via www.cjgcursus.nl 
 

  

http://www.cjgcursus.nl/


 
 

Wat staat ons te wachten de komende maanden:  
Jaarplanning voor ouders schooljaar 2018-2019 

 

 

April  

Vrijdag 19 Kleutervrij voor De Mussen en De Mezen 

Zaterdag 20 Tot en met zondag 5 mei: meivakantie, alle groepen vrij 

Mei  

Zondag 5 Tot en met zondag 5 mei: meivakantie, alle groepen vrij 

Donderdag 9 Schoolreisje naar Plaswijck voor De Mezen, De Mussen, De Merels 
en De Eenden 

Vrijdag 10 Kleutervrij voor De Eenden en De Merels 

 Schoolreis voor De Valken 

Dinsdag 14 Voorstelling theater Ins Blau voor De Mussen en De Zwanen 

 Voorstelling theater voor  De Uilen en De Lijsters 

Woensdag 15 Excursie voor De Tuinfluiters 

Donderdag 16 T.m. vrijdag 17 Kamp voor De Buizerds 

Vrijdag 17 Koffieochtend 

 Kleutervrij voor De Mussen en De Mezen 

 Schoolreis voor De Meeuwen 

 Schoolreis voor De Zwanen 

 Excursie voor De Kieviten 

Maandag 20 Excursie voor De Zwaluwen 

 Excursie voor De Grutto's  

Dinsdag 21 Schoolreis voor De Lijsters 

Vrijdag 24 Kleutervrij voor De Eenden en De Merels 

Dinsdag 28 Diploma zwemmen leerlingen 

Donderdag 30  Tot en met zondag 2 juni: Hemelvaartweekend, alle groepen vrij 

Juni  

Dinsdag 4 Kijkochtend zwemmen leerlingen  

 Excursie voor De Zwaluwen 

Woensdag 5 Juffendag voor De Musssen 

 Kijkochtend zwemmen leerlingen  

Vrijdag 7 Kleutervrij voor De Eenden en De Merels 

 Kijkochtend zwemmen leerlingen  

Maandag 10 Tweede Pinksterdag, alle groepen vrij 

Dinsdag 11 Schoolreisje voor De Kiekendieven 

Vrijdag 14 Kleutervrij voor De Mussen en De Mezen 

Donderdag 20 Studiedag, alle groepen vrij 

Vrijdag 21 Kleutervrij voor De Eenden en De Merels 

 Excursie voor De Zwaluwen 

Maandag 24 Schoolreisje voor De Kiekendieven 

Woensdag 26 Zomerfeest voor alle groepen 

Vrijdag 28 Kleutervrij voor De Mussen en De Mezen 

 

 
 


