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Oktober 2018 

Algemene nieuwsbrief locatie Blauwe Vogelweg, SO en VSO-uitstroomprofiel 

dagbesteding 

Bezoek ons ook op facebook: mytylschool De Thermiek 

e-mailadres redactie: ekraan@dethermiek.nl 

 

Nieuws vanuit het management 
 

 

Bereikbaarheid herfstvakantie 

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 zaterdag 20 t/m zondag 28 oktober zijn Ellen Verwer en Diony Breedveld bereikbaar 

via 06 13490197 of 06-57257545. 

 

 

Berichten vanuit het management 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

De eerste weken van schooljaar 2018-2019 zitten er al weer op. De gewenning van 

nieuwe school, nieuwe klas, nieuwe juffen, nieuwe klasgenoten is inmiddels te zien. En 

dat is fijn. In de afgelopen weken hebben we nog een paar nieuwe leerlingen kunnen 

verwelkomen, voor de zomervakantie was dit ons niet meer gelukt. Dit jaar zijn we 

gegroeid als school met 14 leerlingen, tot een totaal van 194 leerlingen. Gedurende het 

schooljaar zullen we nog enkele kleuters een plekje kunnen bieden, zij moeten eerst  

4 jaar worden. Voor oudere leerlingen hebben wij mogelijk dit jaar geen plekje meer te 

bieden, terwijl de ervaring leert dat daar wel behoefte aan is. Altijd een moeilijke en 

teleurstellende boodschap om aan ouders te geven. Voor alle leerlingen die dit jaar op De 

Thermiek zitten, gaan we ons inzetten om passende zorg en kwalitatief goed onderwijs te 

bieden. Het gesprek met en de feedback van u is daarbij belangrijk. Eind van deze 

maand zijn de oudergespreksavonden. Op dinsdag 30 oktober en donderdag 1 november 

stellen we u in de gelegenheid om de eerste ervaringen uit te wisselen en de voortgang 

van uw kind te bespreken. Van de bovenbouwgroepen in de SO groepen en de VSO 

groepen worden de leerlingen zelf ook uitgenodigd om mee te praten. Het gaat tenslotte 

om hun (leer)ontwikkeling. Naast serieuze gesprekken tijdens de oudergespreksavonden, 

is er deze maand ook gelegenheid voor een informeel bezoekje en babbeltje. Dit kan op 

woensdagochtend 17 oktober met de Kinderboekenmarkt. Een jaarlijks gezellige 

markt, waar we kinderen graag samen met hun ouders zien rondneuzen. Via de klas 

ontvangt u de uitnodiging.  

 

mailto:ekraan@dethermiek.nl
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Personeel 

Groepsgebonden personeel 

Sinds de start van het schooljaar zijn we volop bezig om onze personele bezetting op 

sterkte te krijgen en te houden. We hebben nog een tekort voor zowel de vakgroep 

leerkrachten als onderwijsassistenten. Helaas blijken meerdere sollicitatierondes nodig 

om de openstaande vacatures in te vullen. Daarnaast hebben we ook te maken met een 

griepgolf, waardoor we dagelijks moeten puzzelen om de bezetting rond te krijgen. Dat 

lukt niet altijd, waardoor het al is voorgekomen dat we een groep niet konden opvangen 

op school. Dit proberen we te vermijden, in het geval we niet het onderwijs en de zorg 

kunnen bieden die gewenst is, zijn we helaas genoodzaakt om de lessen te laten 

vervallen. 

 

We maken voor de vervanging in de groepen volop gebruik van vaste medewerkers die 

bereid zijn om een of meerdere dagen extra te werken. 

Veranderingen die zich nu voordoen betreffen de volgende groepen: 

 De Mussen – uiterlijk met de herfstvakantie gaat Suzanne Boon- van Vliet met 

zwangerschapsverlof. We hadden gehoopt dat Esther Vink voldoende hersteld zou 

zijn om het over te nemen van Suzanne. Dat lukt helaas niet, het herstel bij 

Esther vraagt meer tijd. Voor De Mussen hebben we wel een nieuwe assistente 

gevonden per 1 december, Wendy van Poelgeest. De maand november zullen we 

intern zoeken naar mogelijkheden om de assistentie te bieden bij De Mussen.  

 De Valken – door het vertrek van Elisa van der Bent, onderwijsassistente, is daar 

sinds 1 oktober een vacature. Voor deze invulling hebben we inmiddels wel 

nieuwe assistenten gevonden. Per 1 oktober is Jolanda Verdel gestart. Na de 

herfstvakantie start een tweede assistente, Tamar Schaap. Tot de herfstvakantie 

moeten we ook in deze groep helaas de maandag en dinsdag door verschillende 

personen laten invullen.  

 De Lijsters – voor deze groep bestond al een vacature voor groepsleerkracht. 

Deze eerste periode hebben we onze vaste invalleerkracht Rachel Farr ingezet tot 

we een nieuwe vaste leerkracht zouden vinden. Er is perspectief op een nieuwe 

leerkracht. Helaas kan deze in verband met de opzegtermijn bij de andere 

werkgever pas in januari starten. Tot uiterlijk de kerstvakantie zal Rachel nog bij 

De Lijsters blijven op donderdag en vrijdag.  

 De Tuinfluiters – met de herfstvakantie neemt Mieke Emmen afscheid van De 

Thermiek. Zij ruilt haar huidige baan in voor het docentschap op de Hogeschool 

van Amsterdam. De sollicitatiegesprekken voor de invulling bij De Tuinfluiters zijn 

nog gaande. Ouders van de groep krijgen persoonlijk bericht als er duidelijkheid is 

over wie de taak van Mieke gaat overnemen.  

Voor de algehele versterking van onze interne vervangingspoule proberen we ook nog 

een leerkracht en onderwijsassistent te vinden. 

Al met al een intensief traject, dat veel tijd vraagt maar we willen blijven gaan voor 

collega’s die met passie en de juiste motivatie gaan voor onze leerlingen.  

 

Management en interne begeleiding 

Komende periode gaan we een sollicitatieprocedure starten voor zowel een teamleider als 

intern begeleider. Voor het management betekent het een uitbreiding naar een vierde 

teamleider, voortkomend vanuit de bestuurlijke fusie per januari 2019.  

Bij de intern begeleiders betreft het een nog openstaande vacature, die nu op interim 

basis wordt ingevuld door Jenny van den Biggelaar.  

Voor beide functies streven we naar invulling per januari 2019.  
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Berichten vanuit de MR 

De eerste MR vergadering is weer geweest en wij zijn zeer blij dat de MR weer voltallig 

is. Elise Christiaanse is als PMR lid aangeschoven in de MR. Zij volgt Ingrid Verkleij op die 

in juli haar laatste vergadering heeft bijgewoond voor de MR. Elise is groepsleerkracht bij 

De Eenden en goed bekend met het reilen en zeilen van de school en de taken van de 

MR.  

Vanuit de directie heeft men een uiteenzetting gegeven over de invulling van het 

personeelsbeleid. Op alle scholen is dit een groot aandachtspunt, we hebben nog geen 

tekorten maar bij ziekte of andere omstandigheden waardoor personeel uitvalt is een 

invulling niet gemakkelijk. Uiteraard wordt hier door de directie volop aan gewerkt om dit 

probleem op te lossen. 

Vanuit de GMR heeft men medegedeeld dat er voor de bestuurlijke fusie diverse kaders 

moeten worden vastgesteld alvorens de fusie per 1 januari 2019 een feit zou zijn. De 

invulling van de bovenschoolse organisatie, hoe bestuur, sectordirecteuren en 

teamleiders straks samenwerken  krijgt in het najaar vorm.  

Voor het bijwonen van de MR vergadering nodigen wij u graag uit. De volgende 

vergadering is op dinsdag 6 november om 20.00 uur. Locatie De Thermiek, Blauwe 

Vogelweg, Leiden 

 

ZorgBSO De Vrije Vogel – Lustrumfeest! 

Zondag 7 oktober was het groot feest bij de ZorgBSO, zij vierden hun vijfjarig bestaan. 

Dat deden zij op zeer feestelijke wijze samen met kinderen en hun ouders en ook andere 

familieleden waren welkom.  

ZorgBSO de Vrije Vogel is gevestigd in De Thermiek. 

Alle personeel en de oud-collega’s Mieke en Rianne verzorgden verschillende activiteiten: 

springkussen, schminken, tatoeage, muziek beleven (BIM) en muziek maken met Willem 

of lekker snoezelen. Lekkere hapjes en limonade maakte het feest compleet.  

Op naar de volgende vijf jaar! 

In de afgelopen vijf jaar hebben we de meerwaarde gezien van de ZorgBSO binnen onze 

school. Veel kinderen genieten van langer kunnen spelen met hun vriendjes en 

vriendinnetjes van school in een vertrouwde omgeving.  

Mocht u geïnteresseerd zijn, er zijn nog enkele mogelijkheden voor plaatsing van nieuwe 

kinderen. Neemt u dan contact op met Christa van den Born 06 28520604. 
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Ingekomen post  
 

VakantiepasClub herfstvakantie 

Leiden 

De blaadjes vallen van de bomen en de 

kastanjes liggen voor het oprapen. Tijd 

voor de herfstvakantie!  Dat betekent 

een nieuw pakket activiteiten van de 

VakantiepasClub mét 

VakantiepasKorting.  

 

In wijkpark Merenwijk speuren buitenkinderen naar mooie bomen. Daarna naar theehuis 

De Trotse Pauw voor een heerlijke pannenkoek met limonade. Gamers spelen in het 

Videogamemuseum allerlei oude en nieuwe games. Sportievelingen kunnen een hele 

week dansen bij de nieuwe dansschool DC Dance. Bekijk deze en alle andere activiteiten 

op www.vakantiepas.nl. 

Is uw kind nog geen lid van de VakantiepasClub? Geef het dan gratis op via 

www.vakantiepas.nl en maak meteen gebruik van de kortingen. VakantiepasClubleden 

krijgen twee weken vóór elke schoolvakantie een mail met  kortingsbonnen en een link 

naar de activiteiten. 

 

 

 
 

Jeugd Kampioenschappen Boccia  

Gehandicaptensport Nederland organiseert op woensdag 7 november de Nederlandse 

jeugd Kampioenschappen Boccia. Locatie: MBO college Hilversum, Arena 301, 1213 NW 

Hilversum.  Je kunt je individueel inschrijven of via school. Voor meer info: neem contact 

op met e-mail lbemelman@dethermiek.nl of kijk op de website: www.bocia.nl. 

 

Jolanda Paardekam Classic 

schuiftafeltennis/tafeltennis 

Op zondag 28 oktober 2018 organiseert de stichting 

Rotterdamse Sporticonen de 2e Jolanda Paardekam Classic 

voor kinderen met een lichamelijke handicap van 4 tot 18 jaar. 

Je moet aanwezig zijn om 12.30 uur. Het evenement is van 

13.00 tot 15.30 uur. Er worden spelletjes, demo’s, clinics, een 

toernooitje georganiseerd enz. Ook voor broertjes en zusjes is er van alles te doen. 

Jolanda Paardekam heeft vroeger ook op een mytylschool gezeten en heeft meegedaan 

met de  Paralympische Spelen van Barcelona. U kunt uw kind aanmelden via de 

antwoordstrook aan het eind van deze nieuwsbrief.  

Locatie: Sporthal WION, Max Planckplaats 300 in Rotterdam 

Meer over de stichting Rotterdamse Sporticonen kunt u lezen op 

www.rotterdamsesporticonen.nl 

  

http://www.vakantiepas.nl/
http://www.vakantiepas.nl/
mailto:lbemelman@dethermiek.nl
http://www.bocia.nl/
http://www.rotterdamsesporticonen.nl/
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Wat staat ons te wachten de komende maanden:  

Jaarplanning voor ouders schooljaar 2018-2019 
 

Oktober   

Vrijdag 12 De Eenden en De Merels kleutervrij 

Maandag 15 

Dinsdag 16  Drempeltoets voor De Buizerds en De Haviken  

Woensdag 17 

9.00 – 12.00 uur Kinderboekenmarkt in de aula en 

koffieochtend 

Vrijdag 19 Kleutervrij voor De Mussen en De Mezen 

  

Studiedag voor de groepen VSO uitstroom dagbesteding, 

m.u.v. Nachtegalen 

Zaterdag 20  

tot en met zondag 28 oktober: herfstvakantie, alle groepen 

vrij 

Maandag 29 Studiedag voor de groepen VSO uitstroom dagbesteding 

Dinsdag 30 Oudergespreksavond 

November   

Donderdag 1 Oudergespreksavond 

  NIO toets voor De Buizerds en De Haviken 

Vrijdag 2 Kleutervrij voor De Mussen en De Mezen 

Maandag 5 Voorstelling Theater Ins Blau voor De Condors 

Dinsdag 6 Excursie voor De Tuinfluiters 

Donderdag 8 

Schoolreisje naar Plaswijck voor De Mezen, De Mussen, De 

Merels en De Eenden 

Vrijdag 9 Kleutervrij voor De Eenden en De Merels 

Maandag 12 Studiedag, alle groepen vrij 

Dinsdag 13 Museumbezoek voor De Haviken 

Vrijdag 16 Kleutervrij voor De Mussen en De Mezen 

Vrijdag 23 Kleutervrij voor De Eenden en De Merels 

Vrijdag 30 Kleutervrij voor De Mussen en De Mezen 

December   

Woensdag 5 Sinterklaasfeest voor alle groepen 

Vrijdag 7 Kleutervrij voor De Eenden en De Merels 

Donderdag 13 Excursie voor De Wielewalen 

Vrijdag 14 Kleutervrij voor De Mussen en De Mezen 

Maandag 17 Schoolreisje kerstmarkt voor De Nachtegalen 

Donderdag 20 Kerstviering voor alle groepen 

Vrijdag 21 

Margedag, alle leerlingen vrij. Alle leerlingen kerstvakantie tot 

en met zondag 6 januari  

Januari   

Zondag 6 Tot en met zondag 6 januari: kerstvakantie, alle leerlingen vrij 

Vrijdag 11 Kleutervrij voor De Mussen en De Mezen 

Vrijdag 18 Kleutervrij voor De Eenden en De Merels 

Woensdag 23 Studiedag, alle groepen vrij 

Vrijdag 25 Kleutervrij voor De Mussen en De Mezen 

Maandag 28 Koffieochtend 

  Theaterbezoek voor De Tuinfluiters en De Nachtegalen 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ja, ik doe mee aan de Jolanda Paardekam Classic op 28 oktober  

Voornaam:                                                   Achternaam: 

 

Geboortedatum:                                         Mailadres: 

 

Ik speel:  schuiftafeltennis / tafeltennis       (omcirkelen) 

 

Ik speel de wedstrijd:   

staand/  in handbewogen rolstoel/  in elektrische rolstoel  

 

Naam/leeftijd broer/ zus die mee wil doen: 

 

 

Lever dit briefje s.v.p. in bij Laura Bemelman-Zwetsloot 
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