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Maart 2019 

Algemene nieuwsbrief locatie Blauwe Vogelweg, SO en VSO-uitstroomprofiel 

dagbesteding 

Bezoek ons ook op facebook: mytylschool De Thermiek 

e-mailadres redactie: ekraan@resonansonderwijs.nl 

 

 

Nieuws van Ellen Verwer 

Omdat regelmatig de vraag van ouders komt hoe het met Ellen Verwer gaat, even de 

volgende up-date. Ellen is per 18 maart gestart op Mytylschool De Brug in Rotterdam als 

locatiedirecteur van de afdeling SO. Deze functie komt tegemoet aan wat voor haar 

belangrijk is, namelijk het (directe) contact met teamleden, leerlingen en ouders. Dit 

betekent dus dat ze niet meer werkzaam is voor Stichting Resonans. De kennis en 

ervaring die ze op De Thermiek heeft opgedaan verwacht  ze zeker te kunnen toepassen 

in haar nieuwe baan.  

 
 

Schoolfotograaf op twee dagen 
Op donderdag 18 april komt de schoolfotograaf op 

school.  

 

Omdat de groepen De Grutto’s, De Tuinfluiters en  

De Wielewalen deze dag op kamp zijn komt de 

schoolfotograaf voor hen op dinsdag 2 april.  

 

 
Leidse marathon (Kids-run) 19 mei 2019  

Op de laatste bladzijde van De Thermiekflits vindt u informatie over de Kids-run en 

inschrijfformulier. Een leuk sportief evenement om aan deel te nemen.  

 

 

Studiedag dinsdag 26 maart 
Op de  studiedag van 26 maart staat voor het SO de Kanjertraining centraal. De 

groepsleiding zal geschoold worden, zodat iedereen weer op de hoogte is van de laatste 

ontwikkelingen en de licenties behaald kunnen worden. Het team van het VSO werkt op 

deze dag onder begeleiding van een externe adviseur aan het ontwikkelen van visie op 

het onderwijs binnen het VSO. Gezien alle ontwikkelingen op gebied van wetgeving, 

doelgroep  en uitstroommogelijkheden willen we vanuit deze visie ons huidig 
onderwijsaanbod onder de loep nemen en toekomstbestendig  maken.  

Daarnaast gaan we schoolbreed aan de slag met het werkverdelingsplan. In de CAO is 

vastgelegd dat alle scholen per 1 augustus 2019 een werkverdelingsplan moeten hebben. 

Uitgangspunt is dat het team zelf beslist over de verdeling van de schooltaken. In het 

CAO worden onderwerpen als verhouding tussen lesgevende- en overige taken, invulling 

vervangingsbeleid en besteding van werkdrukmiddelen genoemd die in het plan 

opgenomen moeten worden. Het conceptverdelingsplan zal ter instemming aan (de 

personele geleding van) de MR worden voorgelegd. 



 

Informatieavond doorstroom  
Op donderdagavond 28 maart 2019 organiseren wij een informatieavond over: 

- De leerroutes en de doorstroom van de aanvangsgroep naar één van de SO-
groepen. 
Intern begeleiders Trees Noordhuis en Manon Lek geven een presentatie en ook 
kunnen ouders een kijkje nemen in enkele lokalen.  

- De doorstroom vanuit het SO leerroute 3, 4 en 5 naar het VSO uitstroom 
dagbesteding. 
Teamleider Tiny Hoekema en intern begeleider Dienja Bogaartz zullen u informatie 
geven over het onderwijsaanbod in het VSO-DB. 

 
Deze avond is bedoeld voor zowel ouders van leerlingen die dit jaar zullen doorstromen, 
als voor ouders van leerlingen waarbij dit volgend schooljaar speelt en die zich alvast 
willen oriënteren. Inloop vanaf 19.15 uur en start van het informatieve deel om  
19.30 uur.  

Wij trekken aan de bel 
Woensdag 13 maart is er weer flink aan de bel getrokken! Het was een fors 
kabaal, waarbij de stormachtige wind ook een steentje bijdroeg. Leuk om te 
zien dat Monique Wijnen namens het Liliane Fonds aanwezig was en haar 
dochter en hond meegenomen had. Het was voor sommige leerlingen heel 
leuk en verrassend om de hond even te mogen aaien.  
Natuurlijk hopen we op deze manier extra aandacht te trekken voor 
kinderen met een beperking in andere landen, die wij net zoveel kansen en 
mogelijkheden gunnen als onze eigen leerlingen. Het Liliane Fonds haalt hier 
geld voor op. 
 

Schoolkamp SO-afdeling: 
De groep De Haviken gaat van 3 t/m 5 april op kamp naar Egmond.  
 
De Buizerds hebben kamp op 16 en 17 mei. Ze blijven en slapen op school 
en gaan hier activiteiten ondernemen. We lichten een tipje van de sluier op; de groep 
gaat een high tea doen, gaat naar het zwembad, kijken met elkaar film en gaan eten in 
het restaurant.  

 

Schoolkamp VSO dagbesteding:  
Om de drie jaar gaan de VSO groepen van 
leerroute 3 op schoolkamp. Dit schooljaar is 
het weer zover! In april gaan vijf VSO- 
groepen naar de kamplocatie het 
Zwaluwnest in Ter Aar. 
De groepen De Kieviten en De Zwaluwen 
zullen hier van 15 tot 17 april verblijven en 
de groepen De Grutto’s, De Tuinfluiters en  
De Wielewalen van 17 tot 19 april. 

Op maandag 25 maart vindt een 
informatiebijeenkomst plaats voor ouders 
van leerlingen van het VSO die meegaan. 
De begintijd is 19.30 uur.  

 
 
 



 
Koningsspelen “Ha-Twee-Go”  
Op 12 april vinden de Koningsspelen weer plaats op veel scholen in Nederland. Ook  
De Thermiek doet weer mee!  Traditioneel zullen we deze Koningsspelen zingend en 
dansend openen met alle leerlingen en medewerkers. Laura en Margriet zullen de dans 
waar nodig aanpassen zodat iedereen mee kan doen. Van te voren worden dans en lied 
ook geoefend tijdens de gymles en in de klas. 

Het ochtendprogramma zal bestaan uit het doen van 
spelactiviteiten op de pleinen. Het thema van deze 
Koningsspelen is “water” of wel “Ha-Twee-Go”.  Zouden we 
het droog houden? De groepen doen volgens rooster aan 
de spelactiviteiten mee. Het zou fijn zijn als we een 
beroep op ouders kunnen doen bij het begeleiden van de 
spelen op het plein. Ouders worden ingedeeld bij een 
spel. Van de betreffende ouder wordt gevraagd het spel 
even kort uit te leggen aan de groepen die langskomen en 
waar nodig een handje te helpen. U kunt zich opgeven bij 
Sarie Marck (smarck@resonansonderwijs.nl). 

Na deze sportieve ochtendactiviteit zal er voor elke 
groep een feestelijke lunch klaarstaan in het eigen 
lokaal. Wilt u helpen bij de voorbereiding van de lunch, 
geeft u zich dan op bij Sarie Marck 
(smarck@resonansonderwijs.nl).  

Omdat bij Koningsspelen bewegen centraal staat kunnen de groepen die dat willen  
‘s middags meedoen aan een dansworkshop in de aula. 

In de week voorafgaand aan de Koningsspelen, ontvangen alle groepen een uitnodiging 
om een werkstuk te maken rond het thema “water.” Deze werkstukken zullen de dag 
voor Koningsspelen in de aula opgehangen worden. De tentoonstelling van deze 
werkstukken zal door alle groepen op school bezocht gaan worden. 
 
We kijken uit naar sportieve en gezellige Koningsspelen en willen hierbij alvast de ouders 
die bereid zijn te  helpen van harte bedanken voor hun hulp.  

Herhaalde oproep aanmelding MR 
Beste ouders/verzorgers, 
 

Graag nodigen wij ouders van zowel De Thermiek Blauwe Vogelweg als het VMBO 
Thermiek Boerhavelaan uit om zich beschikbaar te stellen voor de MR oudergeleding. Dit 
omdat er op maart 2019  twee ouders uit de medezeggenschapsraad (MR) van 
Mytylschool De Thermiek gaan. We zoeken twee ouders waarvan een ouder de rol van 
voorzitter op zich zal nemen voor de periode van vier jaar.  

Lidmaatschap van de MR houdt in dat je mee kunt denken, praten en beslissen over 
belangrijke zaken die spelen binnen onze scholen. De MR wordt geïnformeerd door het 
management van De Thermiek en heeft instemmingsrecht en adviesrecht over 
belangrijke beleidsonderwerpen. 

De MR komt zes keer per jaar bij elkaar en deze bijeenkomsten worden gehouden op de 
locatie Thermiek, Blauwe Vogelweg. De vergaderingen vinden ’s avonds plaats vanaf  
19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur. 



 
Indien u geïnteresseerd bent in deze functie zouden wij u willen vragen om een mail te 
sturen waarin u zichzelf voorstelt en een korte motivatie geeft. De mail kunt u richten 
aan: mr@dethermiek.nl. 

Wij sturen u een bevestiging bij ontvangst en na overleg met de MR-leden ontvangt u 
van ons nader bericht.  

Mocht u nog informatie willen over de MR neem dan contact op met een van onze MR-
leden. Naam en mailadressen zijn bij de administratie bekend. 

Met vriendelijke groeten, 

De medezeggenschapsraad 

 

Stichting Vrienden van De Thermiek 

De Vrienden van De Thermiek is een Stichting die de belangen ondersteunt van de 
leerlingen van de Thermiek. Zij beheren een geldpotje, waarin in het verleden enkele 
legaten zijn binnengekomen. De Thermiek kan een beroep doen op de Stichting als zij 
een bijzondere wens heeft voor de leerlingen of de school. Recentelijk zijn mooie 
boekenkasten aangeschaft om de bibliotheek in de aula aantrekkelijk neer te kunnen 
zetten. Ook zijn er twee leskisten voor het Metrum aangeschaft. 
 
Enkele keren per jaar overlegt het bestuur van de Stichting met een afvaardiging van de 
school. Wensen kunnen worden voorgelegd, maar we praten ook over de mogelijkheden 
om het geldpotje (structureel) aan te vullen. Mocht u hier ervaring in of ideeën over 
hebben, horen we dat graag (mrozeboom@resonansonderwijs.nl).  

 

Schoolbibliotheek 
Zoals u al misschien al weet zijn we een aardig eind 
op weg met de schoolbibliotheek. De kasten zijn 
besteld en geleverd en er zijn nieuwe boeken besteld. 

Zoals het er nu naar uit ziet kunnen we de 
bibliotheek in mei openen. Het is de bedoeling dat 
alle groepen de bibliotheek regelmatig gaan bezoeken 
om boeken uit te zoeken voor in de klas. Het zou fijn 
zijn als er dan mensen zijn die de groepen hierbij 
kunnen helpen door bijvoorbeeld het scannen van de 
boeken en de boeken weer netjes terug zetten. Vindt 
u het leuk om ons hierbij te helpen of kent u iemand 
die dit leuk zou vinden dan horen wij het graag. Als 
er voldoende vrijwilligers zijn dan zou het gaan om 
ongeveer twee (vaste) dagdelen per maand. Dit gaat 
natuurlijk in overleg!  

Heeft u belangstelling of vragen dan kunt U contact opnemen met Sabine Verberg 
(sverberg@resonansonderwijs.nl) of Manon Lek (mlek@resonansonderwijs.nl )  

 

  



 
Sportuurtje in thema Films! 
Maandag 4 maart hebben de groepen De Zwanen, De Meeuwen, De Uilen, De Lijsters,  
De Zeearenden en De Valken met veel plezier mogen bewegen in de gymzaal. Alle 
spelletjes die de leerlingen konden doen waren in het thema van films. Zo moesten de 
leerlingen als brandweerman Sam de brandjes blussen terwijl ze op het dak klommen. 
Maar ook schoten de leerlingen met pijl en boog de dieren van de kast waardoor ze net 
Robin Hood leken! Maar ook de schattige hondjes van 101 dalmatiërs  hebben de 
leerlingen via de te gekke bobbelbaan naar hun mandje gebracht. Het was een geslaagd 
sportuur voor de groepen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag waslijn sportevenement van dinsdag 5 maart 2019 
Dinsdag 5 maart stond het jaarlijkse sportevenement voor de VSO-leerlingen op het 
programma: het waslijn sportevenement.  

Nadat we alles hadden klaargezet in de gymzaal, kwamen de leerlingen van De Kieviten 
en De Zwaluwen als eerste alle spelletjes doen. Jordy (combinatiefunctionaris sport), 
kwam ook helpen met begeleiden van de onderdelen. Tijdens de uitleg kregen de 
leerlingen te horen dat er bij de meeste spellen ook een kleur verstopt zat om te zoeken. 
Daarom kregen de kinderen ook een papier mee (met 12 kleuren erop), zodat ze die 
konden afstrepen als ze de kleur gevonden hadden. De leerlingen konden de volgende 
spellen doen: bergbeklimmen, latje trap, blikgooien, springkussen, basketbal 

werpen, racerunners parcours, bowlen, 4 op een rij, balans parcours, boksen,  

badminton mikken, en Xbox Kinect met bowlen. De onderdelen badminton en de 
Kinect waren in de kleedkamers te vinden en in de gang konden de kinderen, als ze de 
kaart hadden gepakt, limonade drinken. De Kieviten en De Zwaluwen deden goed mee. 
Iedereen heeft veel spelletjes kunnen doen en er zijn ook veel kleuren gevonden. 
Begeleiding (juffen) bedankt!  
Ook de groepen De Tuinfluiters, De Wielewalen, De Sperwers en de Grutto’s hebben 
meegedaan aan dit evenement. Kinect was bij deze groepen een populair onderdeel. 
Alle leerlingen (en juffen) hebben enthousiast meegedaan.  

Sven van Vliet (stagiair gymlessen dinsdag) 

 

 

 

  



 
Ingekomen post 

 
Buddy Netwerk  

Buddy’s voor Bikkels is een project voor kinderen die 
chronisch of levensbedreigend ziek zijn in de leeftijd 
van 5 tot 18 jaar. Gedurende ongeveer een jaar krijgt 
een kind (Bikkel) ondersteuning thuis van een 
vrijwilliger (Buddy) die met het kind speelt, 
activiteiten onderneemt of luisterend oor is, 
afhankelijk van de leeftijd en behoefte van het kind. 
Het draagt er toe bij dat de focus van ‘ziek zijn’ naar 
‘kind zijn’ kan verschuiven. De buddy kijkt samen met 
kind en ouders wat zij samen kunnen ondernemen.  

Meer informatie over dit project is te vinden op 
www.buddynetwerk.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting opkikker  
De mobieltjesactie van Stichting opkikker bestaat al sinds 2009. Voor iedere ingezamelde 
telefoon krijgt de stichting een vergoeding. De opbrengst van de mobieltjesactie komt 
volledig ten goede aan de organisatie van Opkikkerdagen voor gezinnen met een 
langdurig ziek kind. Als u nog een oud mobieltje heeft kunt u dit inleveren (of meegeven 
aan uw kind) op school bij de balie.  

 

Metalen doppen verzamelen voor de rolstoelbus van Sven! 

Beste ouders,  
 
De ouders van Sven (geen leerling van onze school maar wel een kind met een 
beperking) verzamelen metalen doppen van 
frisdrank- en bierflesjes. Als er héél veel doppen 
verzameld zijn willen ze met de opbrengst hiervan 
een rolstoelbus aanschaffen voor hun zoontje 
Sven.  
Zou u hieraan mee willen helpen? U kunt de 
doppen inleveren (of aan uw kind meegeven). Ze 
worden vanaf nu tot de zomervakantie verzameld 
bij de balie van school bij Ellen Kraan.  
 
 

 

 



 
 

 

Jaarplanning voor ouders schooljaar 2018-2019 



 
Maart   

Maandag 25 
Informatieavond kamp voor De Kieviten, De Zwaluwen, De 
Tuinfluiters, De Grutto's en De Wielewalen 

Dinsdag 26 Studiedag, alle groepen vrij 

Donderdag 28 Voorlichtingsavond doorstroom aanvangsgroepen naar SO 

  Voorstelling Leidse schouwburg voor De Haviken 

Vrijdag 29 Kleutervrij voor De Eenden en De Merels 

April   

Maandag 1 
Voorstelling Het Leidse Volkshuis voor De Sperwers, De 
Valken, De Zeearenden, De Kieviten 

Dinsdag 2 Voorstelling Theater Ins Blau voor De Meeuwen en De Kieviten 

  
Schoolfotograaf voor De Tuinfluiters, De Grutto's en De 
Wielewalen  

Donderdag 4 Excursie boerderij voor De Nachtegalen 

  Schoolreisje voor De Condors 

  Schoolreisje voor De Vinken en De Uilen 

Vrijdag 5 Kleutervrij voor De Mussen en De Mezen 

Vrijdag 12 Koningsspelen voor alle groepen  

Maandag 15 Tot en met  woensdag 17-4 Cito eindtoets voor De Haviken 

  
Tot en met woensdag 17-4 kamp voor De Kieviten en  
De Zwaluwen 

Woensdag 17 
Tot en met vrijdag 19-4 kamp voor De Tuinfluiters, De Grutto's 
en De Wielewalen 

Donderdag 18 
Schoolfotograaf voor alle groepen, niet voor De Tuinfluiters, De 
Grutto's en De Wielewalen 

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, De Zwanen en 
De Lijsters 

Woensdag 15 Excursie voor De Tuinfluiters 

Donderdag 16 Tot en met vrijdag 17 kamp voor De Buizerds 

Vrijdag 17 Koffieochtend 

  Kleutervrij voor De Mussen en De Mezen 

  Schoolreis voor De Meeuwen 

  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 

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

 



 
 Mytylschool “De Thermiek” 

Blauwe Vogelweg 1 
2333 VK LEIDEN 
Telefoon:  071 5195490 
E-mail:     
mytylschool@dethermiek.nl 
 

Inschrijfformulier Kids-run 2019        

Leiden, 19-3-2019 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
 
Op zondag 19 mei 2019 willen we met De Thermiek meedoen aan de traditionele Leidse  
marathon (Kids-run).De loop is ongeveer 2 kilometer.Tijdens de gymlessen en de pauze 
zullen we gaan oefenen.Voor rollers is het ook mogelijk om hieraan mee te doen en we 
hebben een paar racerunners om uit te lenen. 
 
Het inschrijfgeld voor deelname is 6 euro,maar dit wordt betaald door school.  
U kunt uw zoon of dochter inschrijven door onderstaande antwoordstrook in te vullen en 
in te leveren bij de leerkracht van uw zoon/dochter. Wilt u zorgen dat het strookje voor  
woensdag 10 april is ingeleverd. 
 
Het is de bedoeling dat u op de dag van de marathon uw zoon/dochter zelf begeleidt. Als 
dit een probleem oplevert neem even contact met ons op om te kijken wat we kunnen 
regelen. Vanuit school zijn er medewerkers om te zorgen dat alles goed verloopt.  
 
Meer informatie over de loop kunt u vinden op:  www.marathon.nl/corpus-kidsrun/ 
 
 
Voor verdere vragen kunt u bij mij terecht. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jordy Smeele 
e-mail: j.smeele@kortevlietschool.nl 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------   
Strookje inleveren voor woensdag 10 april 2019 
 
Naam     : …………………………………………………….. 
 
 
Groep    :…………………………………………………….. 
 
 
geeft zich hierbij op  voor de Kids-run op 19 mei 2019 
 
 
Handtekening ouder/verzorger:………………………………. 


