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September 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 
 

Beste ouders en verzorgers, 

 

De zomer is nog niet voorbij, de zomervakantie 2018 wel. 

Het is fijn om alle leerlingen weer enthousiast naar school 

te zien komen. Voor de bekende leerlingen was het een plezier om hun vrienden en 

vriendinnen weer te zien, voor de nieuwe leerlingen is het nog even wennen. Van harte 

wensen we dat ook zij zich snel thuis gaan voelen en met plezier naar school komen. Dit 

zelfde wensen we ook alle ouders/verzorgers toe, met daarbij een open en goede 

samenwerking voor een optimale ontwikkeling van uw kind(eren).  

Dit jaar begroeten we 25 nieuwe leerlingen en hun ouders. En ook komende weken 

hebben we nog plaatsingsverzoeken. Door de groei van het aantal leerlingen starten we 

met twee nieuwe groepen: De Eenden (aanvang SO) en De Grutto’s (VSO). Nu al weten 

we dat we niet aan alle plaatsingsverzoeken tegemoet kunnen komen. We hebben nog 

slechts een beperkt aantal beschikbare plekken. Gevolg van deze groei is dat we qua 

huisvesting meer lokalen in gebruik hebben, we moeten dus efficiënter omgaan met de 

algemene ruimtes en bergruimte.  

 

Samen met deze oudernieuwsbrief ontvangt u meerdere brieven, formulieren en de 

schoolgids met informatie die voor u van belang is. Wilt u de formulieren invullen en per 

ommegaande retour geven naar school (mag via uw kind). De schoolgids bevat 

informatie over onze werkwijze, de inhoud en de organisatie.  De schoolgids is om te 

bewaren om gedurende het schooljaar nog eens te kunnen raadplegen.  

Op dinsdagavond 18 september begroeten we u graag tijdens de 

ouderinformatieavond. Dit jaar wordt meer ruimte gegeven aan de voorlichting in de 

klassen, er is geen plenaire bijeenkomst in de aula.   

 

Mogelijk heeft u via de media al iets gehoord over het voortzetten van de 

onderwijsacties. Op woensdag 12 september wordt opnieuw een staking georganiseerd 

door de onderwijsvakbonden. Inmiddels zijn er al wel wat verbeteringen in aantocht voor 

leerkrachten, maar voor het overige onderwijspersoneel, inclusief directie, blijft een 

passende beloning nog sterk achter. De gevolgen zijn inmiddels goed merkbaar, het 

blijkt steeds moeilijker om vacatures te vervullen. Ook merken we dat het aantrekkelijk 

wordt om een overstap te maken naar bijvoorbeeld de zorgsector.  

Een aantal medewerkers maakt gebruik van hun recht om te staken, we zullen die dag 

met minder personeel werkzaam zijn. De school is wel open, maar er zullen 

aanpassingen zijn in het onderwijsprogramma. Opnieuw vragen we uw begrip.  

mailto:ekraan@dethermiek.nl
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Personeel 

In de oudernieuwsbrief van juli maakten we melding van een aantal nieuwe teamleden 

dat zou starten met ingang van dit schooljaar. Het klassenteam stond vermeld bij de 

groepssamenstelling van uw kind. Ons team bestaat echter uit meer functionarissen dan 

het klassenteam, er is ook een brede staf van andere professionals betrokken bij het 

onderwijsproces. Daarin zijn enkele veranderingen ten opzichte van vorig schooljaar.  

 

Kort voor de zomervakantie werden we geconfronteerd met het vertrek van Rianne de 

Jong, verpleegkundige. Zij werkte vanuit De Schavuiten deels als verpleegkundige voor 

school en ZorgBSO. Rianne is een nieuwe uitdaging aangegaan bij Cardea. Voor school 

heeft het gevolgen voor de verpleegkundige taken, er is een derde verpleegkundige 

nodig om alle schooldagen deze zorg te kunnen bieden. Inmiddels is bekend dat er vanuit 

De Schavuiten een nieuwe verpleegkundige op school kan worden ingezet: Simone 

Zandbergen. Ook zij is al bekend met de doelgroep en de ZorgBSO. Samen met Carline 

Bolink en Roos Troe zal zij de verpleegkundige zorg bieden. Op korte termijn lukt het nog 

niet om alle schooldagen in te vullen, met ouders van betreffende leerlingen wordt 

hierover persoonlijk contact opgenomen.  

Bij de vakgroep intern begeleiders bestaat nog een vacature. We hebben ervoor gekozen 

om tot de kerstvakantie te kiezen voor een interim bezetting, om op die manier de 

procedure voor het vinden van een nieuwe vaste kracht zorgvuldig te doorlopen. Als 

tijdelijke IB-er hebben we een zeer ervaren professional gevonden in de persoon van 

Jenny van den Biggelaar. Zij zal samen met Manon Lek en Trees Noordhuis de SO 

groepen begeleiden.  

Ook het managementteam heeft te maken met nieuwe teamleiders. Per augustus is 

Diony Breedveld gestart en per januari 2019 komt een tweede nieuwe teamleider, Claudy 

Luiten. We zijn blij dat we tot januari nog kunnen rekenen op Natascha Niemeijer als 

interim teamleider. 

Op de volgende pagina leest u welke functionarissen bij de groep van uw kind betrokken 

zijn.  

Momenteel hebben we ook nog een vacature voor groepsleerkracht bij De Lijsters, 

gesprekken zijn hiervoor gaande. Tot we een geschikte leerkracht hebben gevonden, 

blijft Rachel Farr op donderdag en vrijdag de leerkrachttaak op zich nemen. Rachel 

maakt deel uit van ons vaste team van vervangers, bedoeld om bij ziekte en 

onverwachte afwezigheid ingezet te worden. We hopen dat we snel versterking van ons 

team hebben. Een hele uitdaging met alle tekorten op de arbeidsmarkt, het kost veel 

moeite om geschikte kandidaten te vinden.   

 

Indeling afdelingen locatie Blauwe Vogelweg 2018-2019 
Elke groep binnen school heeft naast het vaste klassenteam ook een aantal direct 

betrokkenen. Voor de zomervakantie waren nog niet alle functionarissen bekend. 

Inmiddels hebben we de vacature voor intern begeleider kunnen invullen door een 

interim, Jenny van den Biggelaar.  

Ook binnen het managementteam hebben we tot de kerstvakantie te maken met 

voortzetting van de interim bezetting. Tot die tijd blijft Natascha Niemeijer teamleider 

van een aantal groepen.  

In onderstaand schema kunt u zien welke functionarissen bij de groep van uw kind 

betrokken zijn tot januari 2019. Vanaf januari zal, met de komst van de nieuwe 

teamleider Claudy Luiten en de nog nieuw te benoemen intern begeleider een bijstelling 

worden gedaan. Zodra de nieuwe intern begeleider bekend is, zullen we u informeren 

over welke verandering het inhoudt voor de groep van uw kind.  
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Begeleiding van de groepen tot 1 januari 2019  

SO groepen Teamleider Intern begeleider Gedragsdeskundige Revalidatiearts 

De Merels Natascha Niemeijer Manon Lek Agaat van Leeuwen Dhr. S. Severijnen 

De Eenden Natascha Niemeijer Manon Lek  Agaat van Leeuwen  Dhr. S. Severijnen 

De Mezen Natascha Niemeijer Manon Lek Agaat van Leeuwen Dhr. S. Severijnen 

De Mussen Natascha Niemeijer Manon Lek Agaat van Leeuwen  Dhr. S. Severijnen 

 
De Vinken Diony Breedveld Manon Lek Agaat van Leeuwen Dhr. H. van Wageningen 

 
De Uilen Diony Breedveld Manon Lek Agaat van Leeuwen Dhr. H. van Wageningen 

 
De Zeearenden Diony Breedveld Manon Lek Agaat van Leeuwen Dhr. H. van Wageningen 

 
De Lijsters Diony Breedveld Jenny v.d. Biggelaar  Agaat van Leeuwen  Dhr H. van Wageningen 

 
De Valken Diony Breedveld Jenny v.d. Biggelaar Agaat van Leeuwen Dhr. H. van Wageningen 

 
De Sperwers Diony Breedveld Jenny v.d. Biggelaar Lieke Rasker Dhr. H. van Wageningen 

De Zwanen Natascha Niemeijer Jenny v.d. Biggelaar Merel Vos Mw. W. van Zomeren 

De Meeuwen Natascha Niemeijer Jenny v.d. Biggelaar Merel Vos Mw. W. van Zomeren 

De 
Kiekendieven Natascha Niemeijer Trees Noordhuis Merel Vos Mw. W. van Zomeren 

 
De Buizerds Tiny Hoekema Trees Noordhuis  Merel Vos  Mw. W. van Zomeren 

 
De Haviken Tiny Hoekema Trees Noordhuis Merel Vos Mw. W. van Zomeren 

 
De Condors Tiny Hoekema Trees Noordhuis Merel Vos Mw. W. van Zomeren 

 
VSO groepen Teamleider Intern begeleider Gedragsdeskundige Revalidatiearts 

De Kieviten Tiny Hoekema Dienja Bogaartz Lieke Rasker Dhr. S. Severijnen 

De Zwaluwen Tiny Hoekema Dienja Bogaartz Lieke Rasker Dhr. S. Severijnen 

De Grutto's Tiny Hoekema Dienja Bogaartz  Lieke Rasker  Dhr. S. Severijnen 

De Tuinfluiters Tiny Hoekema Dienja Bogaartz Lieke Rasker Dhr. S. Severijnen 

De Wielewalen Tiny Hoekema Dienja Bogaartz Lieke Rasker Dhr. S. Severijnen 

De Nachtegalen Tiny Hoekema Dienja Bogaartz Lieke Rasker Dhr. S. Severijnen 
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Kleutervrije dagen 
Per abuis is er een foute melding gemaakt in de oudernieuwsbrief van juli 2018 over de 

kleutervrije vrijdagen. Onze excuses daarvoor. Enkele ouders hebben hier al op 

gereageerd, fijn dat u ons hierop attent heeft gemaakt. Voor de goede orde vermelden 

wij onderstaand de juiste kleutervrije vrijdagen: 

De Eenden en De Merels hebben geen school op de vrijdagen in de oneven weken.  

De Mussen en De Mezen hebben geen school op de vrijdagen in de even weken.  

 

 

De kracht van verbeelding! 

Donderdag 13 en 20 september komen de Clini clowns onze 

school bezoeken. Dit jaar zullen zij in elk geval bij De Mezen, 

Merels, Mussen, Vinken, Valken, Zeearenden, Wielewalen en 

Nachtegalen komen. In deze groepen zullen zij de leerlingen 

meenemen in de wereld van verbeelding. Er wordt rekening  

                                       gehouden met specifieke aspecten m.b.t. de leerlingen.  

 

Avifauna  

Donderdag 20 september mogen de leerlingen De Lijsters, Valken, 

Zwanen en Meeuwen weer een dagje naar Avifauna in  

Alphen a/d Rijn. Dit jaarlijks terugkerende uitje wordt mogelijk 

gemaakt door de Rijnsburgse bloemenhandelaren (BZN). De BZN 

verzorgt deze dag volledig: van het vervoer door vrijwilligers, tot de 

entreekosten en de lunch. Het belooft weer een bijzonder leuke dag te       

                           worden! 

 
Leidens Ontzet 

Op 3 oktober zijn alle leerlingen vrij. Dan vieren we Leidens Ontzet. 

Ieder jaar wordt met Leidens Ontzet op feestelijke wijze herdacht dat 

op 3 oktober 1574 een einde kwam aan de maandenlange Spaanse 

belegering van de stad. Voor de Haviken en Buizerds begint het feest 

al op 1 oktober zij gaan naar het Minikoraal. Op 2 oktober eten we 

met elkaar hutspot. Er wordt rekening gehouden met de leerlingen die 

Halal eten of vegetarisch zijn. 

 

Kinderboekenweek ‘Vriendschap’ 
Kinderboeken over vriendschap staan centraal in de Kinderboekenweek 2018, die loopt 

van woensdag 3 oktober tot en met zondag 14 oktober 2018.  

De auteur van het Kinderboekenweekgeschenk is Jozua Douglas, bekend van o.a. De 

gruwelijke generaal en De ongelooflijke Ravi Ravioli. De maker van het Prentenboek van 

de Kinderboekenweek 2018 is illustrator Milja Praagman. Het motto bij het thema 

Vriendschap is Kom erbij! Tijdens de Kinderboekenweek worden verschillende activiteiten 

op school georganiseerd om kinderboeken extra onder de aandacht te brengen bij de 

leerlingen.  

 

De afsluiting van de Kinderboekenweek is weer met de boekenmarkt, dit jaar op 

woensdag 17 oktober. De leerlingen mogen om de beurt met de klas en met u als ouder 

in de aula, waar de boekenmarkt is, een boek uitzoeken voor 50 cent. Van de opbrengst 

kopen we nieuwe lees- en prentenboeken voor school. Staat er bij u op zolder nog een 

doos met kinderboeken die niet meer gelezen worden? Of wilt u wat kinderboeken uit de 

kast opruimen, zodat er weer nieuwe boeken in kunnen? U kunt deze boeken vanaf nu 

tot  oktober meegeven aan uw kind. Het gaat uitsluitend om boeken voor kinderen. Dank  
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voor alle boeken die we onlangs hebben gekregen. Daarnaast staat er op de 

boekenmarkt een grote tafel van een boekwinkel uit de regio met nieuwe boeken voor 

een leuke prijs!  

De boekenmarkt is vanaf half 10 tot 12 uur. Tijdens de boekenmarkt is er gelegenheid 

om met andere ouders koffie te drinken in de vergaderzaal van school. Via de klas 

ontvangt u een uitnodiging met het tijdstip waarop de groep naar de boekenmarkt mag. 

Voor leerlingen is het leuk als er een ouder of grootouder mee gaat naar de 

kinderboekenmarkt.  
 

Ingekomen post  
 
Theatervoorstelling De Grote Sprong 

Het centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert op  

dinsdag 9 oktober van 19.00 – 20.30 uur in Het Leidse Volkshuis een theatervoorstelling 

voor ouders en jongeren die van groep 8 naar de brugklas gaan. De Grote Sprong is een 

feest der herkenning, maar bovenal een relevante en informatieve ouderavond gericht op 

de communicatie tussen ouders en kinderen, waarbij ouders én kinderen allebei welkom 

zijn. De voorstelling is gratis. U kunt zich aanmelden via www.cjg.leiden.nl 

Neem een kijkje bij de sport die je leuk lijkt of vindt! 

De Schoolsportcommissie Leiden werkt samen met diverse sportaanbieders om kinderen 

kennis te laten maken met verschillende sporten zonder dat ze direct lid hoeven te 

worden. Er staan dit jaar 285 activiteiten ingepland, nieuw dit jaar zijn: Acrobatiek, 

Archery Attack, Batuque Capoeira, Boulderen, Krav Maga 4 kids en Lacrosse ! De 

cursussen staan open voor meisjes en jongens die onderwijs volgen in Leiden. Er wordt 

deskundige (gediplomeerde) leiding gegeven. De cursussen zijn bedoeld als 

kennismaking met diverse sporten en daarom alleen voor beginners. Het volgen van een 

cursus voor de tweede keer is niet toegestaan. Het volgen van meer cursussen mag wel. 

Aanmelden kan via www.schoolsportcommissieleiden.nl. Maak een account aan en 

beantwoord de bevestigingsmail - dan kan er worden ingelogd en is aanmelding mogelijk. 

Bij inschrijving voor één of meerdere cursussen is gelijk te zien of er nog plek is. 

De kosten per cursus zijn € 25,-. Bij betaling via 

iDEAL is de plek direct gereserveerd en volgt er 

een bevestigingsmail (bewaar deze goed). 

Onder bepaalde omstandigheden (uw inkomen 

mag dan niet meer bedragen dan 120% van het 

sociaal minimum) kunt u het cursusgeld (of een 

deel ervan) terugkrijgen bij het team Werk en 

Inkomen. Voor meer informatie kijkt u op 

www.leiden.nl/minimabeleid. 

 

Informatie 

Meer informatie op 

www.schoolsportcommissieleiden.nl, of neem 

contact op met: Joke Augustinus tel. (071) 

5163805 of Patrick Nutting tel. (071) 

5163802, van het Team Sport & Gezondheid, 

Stationsplein 107, 2312 AJ  Leiden; e-mail: 

schoolsportcommissie@leiden.nl.  
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Vakantiepas 

De makers van de VakantiePas hopen dat er gebruik is gemaakt van deze voorziening. 

Voor diegenen die er gebruik van hebben gemaakt is een evaluatie uitgezet. Om te leren 

van de ervaringen wil de commissie graag feedback krijgen. Er is een kort 

vragenformulier op de website VakantiePas.nl. Wilt u dit invullen? Want met uwmening 

en ideeën kunnen ze volgend jaar een nog betere VakantiePas maken! Bovendien 

verloten ze onder de inzenders 3 keer een weekend in de natuur voor 5 personen en 3 

keer 4 vrijkaartjes voor Duinrell.  

 

Bij de VakantiePas zijn ze nu bezig om een leuk activiteitenaanbod samen te stellen voor 

de herfstvakantie. Op die activiteiten krijgen kinderen korting als ze lid zijn van de 

VakantiepasClub. Alle basisschoolkinderen (dus ook onze leerlingen van 4 – 12 jaar) 

kunnen gratis lid worden op www.vakantiepas.nl. Twee weken vóór elke 

schoolvakantie krijgt u een e-mail met kortingsbonnen en een link naar de website met 

alle activiteiten.  

 

  

http://www.vakantiepas.nl/
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Wat staat ons te wachten de komende maanden:  
 

Jaarplanning voor ouders schooljaar 2018-2019 

 
 

 

September   

Vrijdag 7 Studiedag voor personeel, alle leerlingen vrij. 

Donderdag 13 Clini Clowns bezoeken school  

Vrijdag 14 Kleutervrij voor De Eenden en De Merels 

Dinsdag 18 Informatieavond ouders, inloop 19.15 uur 

Donderdag 20 Clini clowns bezoeken school 

Donderdag 20 

Uitje Avifauna voor De Lijsters, De Valken, De Meeuwen en  

De Zwanen 

Vrijdag 21 De Mussen en De Mezen kleutervrij 

Vrijdag 28 De Eenden en De Merels kleutervrij 

 

Oktober   

Maandag 1 Leidens Ontzet: Minikoraal SO bovenbouw 

Dinsdag 2 Leidens Ontzet: hutspotmaaltijd  

Woensdag 3 Leidens Ontzet, Lesvrije dag 

Vrijdag 5 De Mussen en De Mezen kleutervrij 

Dinsdag 9 19.30 uur: Eerste bijeenkomst Klassenouders 

Vrijdag 12 De Eenden en De Merels kleutervrij 

Maandag 15 Drempeltoets voor De Buizerds en De Haviken 

Dinsdag 16 Drempeltoets voor De Buizerds en De Haviken 

Woensdag 17 Koffieochtend: Kinderboekenmarkt 

Vrijdag 19 Kleutervrij voor De Mussen en De Mezen 

Vrijdag 19 Studiedag team VSO: alleen VSO leerlingen vrij 

Zaterdag 20  Start herfstvakantie t/m 28 oktober: alle leerlingen vrij 

Maandag 29 Studiedag voor de groepen VSO uitstroom dagbesteding 

Dinsdag 30 Oudergespreksavond 

 

November   

Donderdag 1 Oudergespreksavond 

  NIO toets voor leerlingen De Buizerds en De Haviken 

Vrijdag 2 Kleutervrij voor De Mussen en De Mezen 

Maandag 5 Voorstelling Theater Ins Blau voor De Condors 

Donderdag 8 

Schoolreisje 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 

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 
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