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Maart 2020 

Algemene nieuwsbrief locatie Blauwe Vogelweg, SO en VSO-uitstroomprofiel 

dagbesteding 

Bezoek ons ook op facebook: mytylschool De Thermiek 

e-mailadres redactie: thoekema@resonansonderwijs.nl 

 

Nieuws vanuit het management 

 

Beste ouders, 

 

Fijn dat een aantal ouders gehoor heeft gegeven aan onze oproep om tijdens een extra 

ouderavond input te geven voor het schoolplan 2020-2024. Onze hartelijke dank 

hiervoor.  

Op de dinsdag voor de vakantie hebben we ouders uitgenodigd mee te denken over het 

nieuwe schoolplan. Samen met een aantal collega’s hebben we ons over een aantal 

punten gebogen. Deze waren samengesteld door een ouder- en personeelslid van de MR 

en vervolgens op flappen op verschillende tafels neergelegd. Dit leidde tot mooie 

discussies én mooie ideeën voor het schoolplan. Zaken waar wij als medewerkers niet zo 

snel bij stil zouden staan, zoals de plek van broertjes en zusjes die niet bij ons op school 

zitten. Een belangrijk item dat aan meerdere tafels terugkwam, was de samenwerking 

met Basalt.  

De flap die we leeg hadden gelaten voor onderwerpen die we niet voorzien hadden, werd 

in eerste instantie vooral gevuld met complimenten aan de school. Niet wat we op zo’n 

flap verwacht hadden, maar daarmee wel heel fijn om te lezen! Het andere thema dat 

terugkwam op de flap was ‘Lentekriebels’: ouders willen graag meegenomen worden in 

de onderwerpen die we hier behandelen tijdens de lessen. 

Belangrijk om in het achterhoofd te houden na deze avond, is dat de ideeën die naar 

voren kwamen, de ideeën van de aanwezige ouders waren en daarmee niet een op een 

als de mening van alle ouders gebruikt kunnen worden. Toch zijn ze voor ons van heel 

grote waarde en zullen de ideeën zeker een plaats krijgen in het komende schoolplan! 

Inmiddels heeft u een brief ontvangen van het bestuur van Resonans over het sluiten 

van de school vanaf maandag 16 maart tot en met dinsdag 31 maart vanwege het 

coronavirus. Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen. 

 

Vriendelijke groet,  

Mireille Rozeboom (teamleider so-a), Diony Breedveld (teamleider so-m), Claudy Luiten 

(teamleider so-t) en Tiny Hoekema (vso-db) 
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Tips vanuit de mediatheek: 

Er zijn weer nieuwe boeken aangeschaft voor de bibliotheek. 

Leerlingen van de Bovenbouw hebben mooie boeken uitgezocht waaronder een paar 

klassiekers. 

Voor de kleuters en onderbouw zijn er leuke prentenboeken en beginnende leesboeken 

aangeschaft. 

 

 

 
  



 
Wist u dat… Wij binnen Stichting Resonans een eigen Kaarsenmakerij hebben? 

De Kaarsenmakerij is een onderdeel van de Lessen op Locatie, ook wel LOL genoemd. In 

het 3e en 4e leerjaar van het Vso volgen de leerlingen deze lessen. Het is een tussenstap 

tussen een interne en externe stage. De nadruk in deze lessen ligt op het aanleren van 

arbeidsvaardigheden die ze later op het werk of dagbestedingsplek ook nodig zullen 

hebben.  Denk aan vaardigheden zoals zelfstandig doorwerken, op tijd komen en 

samenwerken. Ondertussen maken de leerlingen vol trots prachtige kaarsen die we 

graag aan u laten zien en verkopen. 

De Kaarsenmakerij houdt nu speciaal voor de paasdagen een open middag (zie flyer). 

Kom gezellig langs om te zien wat wij doen en maken. U bent van harte welkom. 

De kaarsenmakerij is gevestigd in het Auris College, Obrechtstraat 4 In Leiden. 

 

Ingekomen post 

 

 
SCHRIJF JE NU IN VOOR DE KIDS RUN 

GO OUT AND ENJOY! 

Zondag 26 april 2020 is het zover! Dan organiseren we de Cruyff Legacy 14K Run in de 

Johan Cruijff ArenA. Natuurlijk met ook de Kids Run voor kinderen van 4 t/m 13 jaar. 

Wist je dat iedereen hieraan mee kan doen? Kinderen met en zonder een beperking. 

Doe jij mee? Je wordt toegejuicht door onze mascotte Cruyffie, ambassadeurs en je 

eigen publiek? Lees dan hier meer over het evenement, nodig je vriendjes 

en vriendinnetjes en schrijf je hier in!  

 

Heb je vragen? Neem contact op met de Cruyff Foundation.  

 

https://cruyff-foundation.us16.list-manage.com/track/click?u=cdb6cf29029ba06e51bd66ed9&id=f7f298aef5&e=a854768c57
https://cruyff-foundation.us16.list-manage.com/track/click?u=cdb6cf29029ba06e51bd66ed9&id=748c008a9e&e=a854768c57
https://cruyff-foundation.us16.list-manage.com/track/click?u=cdb6cf29029ba06e51bd66ed9&id=c35e079326&e=a854768c57


 

 
VakantiepasClub Leiden 

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 e-mail met kortingsbonnen en een link 

naar de activiteiten.  

 

Jaarplanning 2019-2020 

 

Maart   

Maandag 16 maart 

tot en met dinsdag 

31 maart 

Geen activiteiten in verband met het sluiten van de school 

April   

Donderdag 2 Theaterbezoek voor de Zeearenden 

Vrijdag 3 Kleutervrij voor De Mussen en De Mezen 

Dinsdag 7 T/m donderdag 9 kamp voor De Haviken 

Woensdag 8 Juffendag voor De Zwanen 

Donderdag 9 Bezoek aan de boerderij voor De Nachtegalen 

Vrijdag 10 Goede Vrijdag, alle groepen vrij 

Maandag 13 Tweede Paasdag, alle groepen vrij 

Woensdag 15 Juffendag voor De Buizerds 

Vrijdag 17 Kleutervrij voor De Mussen en De Mezen 

Vrijdag 17 Koningsspelen voor alle groepen 

Maandag 20 
T/m wo 22 eind-cito voor De Haviken en leerlingen die dit 

jaar uitstromen 

Vrijdag 24 Museumbezoek voor de Zeearenden 

Vrijdag 24 Museumbezoek voor de Haviken 

Vrijdag 24 Kleutervrij voor De Merels en De Eenden 

Zaterdag 25 T/m zondag 10 mei: meivakantie voor alle groepen 

Mei   

Zondag 10 T/m zondag 10 mei: meivakantie voor alle groepen 

Donderdag 14 Schoolreisje voor De Vinken en De Valken 

Donderdag 14 en vrijdag 15 mei kamp Buizerds 

Vrijdag 15 Kleutervrij voor De Mussen en De Mezen 

  Schoolreisje voor De Zwanen, De Uilen en De Ijsvogels 

Maandag 18 Schoolreisje voor De Condors 

Donderdag 21 T/m zondag 24 mei: Hemelvaartvakantie 

Maandag 25 Schoolreisje Mezen, Eenden, Merels en Mussen 

Dinsdag 26 Schoolreisje voor De Zeearenden 

Donderdag 28 Schoolreisje voor De Meeuwen 

http://www.vakantiepas.nl/


 

Vrijdag 29 Kleutervrij voor De Mussen en De Mezen 

Zaterdag 30 T/m zondag 7 juni: Pinkstervakantie voor alle groepen 
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