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Oktober 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, 

Wat vliegt de tijd! De herfstvakantie staat alweer voor de deur. Terugkijkend op de 

eerste periode van dit schooljaar, zien we dat de Corona richtlijnen voor de nodige 
veranderingen hebben gezorgd.   
 

Wat waren we blij dat zowel de SO -als de VSO leerlingen na de zomervakantie weer 

konden starten. Maar in de praktijk kon niet iedereen elke dag naar school komen. Bij 

corona gerelateerde klachten moesten zowel leerlingen als medewerkers thuis blijven. 

Leerkrachten konden pas nadat zij getest waren en de uitslag negatief was, het werk 

weer hervatten. Omdat we over onvoldoende invalkrachten beschikten, hebben we 

samen met de MR een plan gemaakt om de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs te 

kunnen borgen. Dit betekende dat elke klas 1x per 14 dagen een dag thuis bleef. We 

willen u hierbij hartelijk bedanken voor uw begrip en medewerking. Eind november zal 
besloten worden of het nodig is deze maatregel voort te zetten.   
 

Sinds vorige week dragen medewerkers niet alleen bij de verzorging mondkapjes, maar 

ook wanneer zij door de gangen en aula lopen. De minister riep ons hiertoe op en wij 

hebben hier gehoor aangegeven om de besmetting met het COVID-19 virus waar 

mogelijk te voorkomen. Verderop in deze oudernieuwsbrief vindt u meer informatie over 
het dragen van mondkapjes door medewerkers en (VSO)leerlingen.  
 

Gelukkig gaat het onderwijs in de klas gewoon door. Ook activiteiten als 3-oktober 

viering en kinderboekenweek vonden -op een aangepaste manier- doorgang. Dit zal in de 

komende periode ook gelden voor de sint- en kerstviering. Over de wijze waarop wij deze 
activiteiten dit jaar vormgeven, ontvangt u t.z.t. meer informatie.   
 

We wensen u en uw gezin een fijne vakantie en hopen alle leerlingen na de vakantie in 
goede gezondheid weer op school terug te zien.  
 

Hartelijke 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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Bereikbaarheid tijdens de 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 wordt, kunt u contact opnemen met Mireille Rozeboom op 

telefoonnummer: 06-30882827 

 

 
 
Het laatste nieuws m.b.t. de richtlijnen rond corona op school 
Het dragen van mondkapjes. 

 

Zoals u waarschijnlijk al heeft vernomen via de landelijke pers, geldt voor het voortgezet 

onderwijs het dringende advies om een mondkapje te dragen in gangen en andere 

gemeenschappelijke ruimten buiten het klaslokaal. Het gaat om plekken waar veel 

leerlingen en medewerkers elkaar passeren en afstand houden niet altijd goed mogelijk 

is.  

 

Wij vinden het belangrijk er samen alles aan te doen om besmetting en daarmee ook een 

eventuele sluiting van de school te voorkomen. Wij volgen als De Thermiek daarom dit 

advies waar mogelijk op.  Medewerkers, zowel van het so als het vso, dragen in gangen 

en andere gemeenschappelijke ruimtes mondkapjes. In de klas dragen leerkracht en 

onderwijsassistent geen mondkapje, tenzij hier een dringende reden voor is. We vinden 

het namelijk belangrijk dat onze leerlingen onze gelaatsuitdrukking goed kunnen zien. Bij 

de verzorging dragen de onderwijsassistenten wel mondkapjes. 

 

Het dringende advies om mondkapjes te dragen geldt ook voor leerlingen van het 

voortgezet onderwijs. Door de overheid wordt wel aangegeven dat hierbij gekeken moet 

worden voor welke leerlingen binnen het Speciaal Onderwijs het dragen van een 

mondmasker reëel is. Wij zien op dit moment bij ons op school dat een aantal leerlingen 

van het vso een mondkapje draagt zowel in de taxi als op weg naar het lokaal toe. We 

hanteren bij deze leerlingen de afspraak dat in de klas de mondkapjes af gedaan worden 

en alleen buiten de klas gebruikt worden. Wij willen hierbij aan alle ouders van de vso-

leerlingen vragen het dragen van een mondkapje te overwegen, als dit voor uw kind 



 
een reële optie is. Wilt u hier overleg over, dan kunt u contact opnemen met het 

klassenteam van uw zoon of dochter.   

 

Het dragen van het mondkapje is uiteraard een aanvulling op de basisregels in de strijd 

tegen corona. Het blijft daarnaast belangrijk om afstand te houden, handen te wassen, te 

hoesten en te niezen in de elleboog en thuis te blijven bij Corona gerelateerde klachten.  

 

We hopen van harte dat we op deze manier de kans op besmetting met het Corona virus 

voor onze leerlingen en medewerkers kunnen minimaliseren. 

 

Alvast hartelijke dank voor uw medewerking, 

MT De Thermiek 

 

 

 
 

Afspraken rond afstand houden, verkoudheid en thuisblijven 
Een paar weken geleden ontving u van ons een bericht op Parro over de afspraken rond 

schoolgang van de kinderen met verkoudheidsklachten. Per abuis waren hier wat 

onduidelijkheden ingeslopen, vandaar dat wij een en ander hier nogmaals op een rijtje 

zetten.  

 

Ons uitgangspunt is altijd de richtlijn van het RIVM. Het RIVM stelt deze soms ook bij, 

dus check de site altijd voor de meest actuele informatie. U kunt deze vinden op: 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen 

 
Afstand tussen leerlingen onderling  

 Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 

meter afstand te houden. Dit geldt ook op de kinderopvang en het basisonderwijs. 

 Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven onderling ook geen 1,5 meter afstand te 

houden maar wel tot volwassenen. Dit geldt voor alle leerlingen (ongeacht 
leeftijd) op de middelbare scholen.  

Wel of niet school? 

 

Leerlingen uit het so mogen wel naar school als zij alleen 

verkoudheidsklachten hebben (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn). 

 

Leerlingen uit het vso mogen niet naar school met verkoudheidsklachten. 

 

Voor alle leerlingen (so en vso) geldt dat zij thuis moeten blijven als: 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen


 
 Het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of 

(meer dan incidenteel) hoest. Het kind hoeft in principe niet getest te worden 

(tenzij het ernstig ziek is, neem dan altijd contact op met de huisarts) en blijft 

thuis totdat deze klachten minimaal 24 uur over zijn. 

 Het kind positief getest is. Met de GGD worden verdere afspraken gemaakt. 

 Het kind bij iemand in huis woont, die naast milde klachten die passen bij corona 

ook koorts heeft en/of benauwd is. Iedereen in het huis blijft dan thuis totdat die 

persoon een negatieve testuitslag heeft. 

 Het kind een huisgenoot is van iemand die positief getest is op het coronavirus. 

Het kind blijft nog 10 dagen thuis vanaf het moment dat de huisgenoot geen 

klachten meer heeft. Bij het ontwikkelen van corona gerelateerde klachten moet 

het kind zelf ook zelf getest worden. 

 Het kind langer dan 15 minuten in de buurt geweest is van iemand met Corona. 

Het blijft 10 dagen thuis na dit contact en dient bij corona gerelateerde klachten 

ook zelf getest te worden. 

 Het kind terug komt uit een land waarbij in het reisadvies staat dat 
thuisquarantaine nodig is. 

 

 
 
 

 
De website is ontvlochten 
We hebben een mooie website. Op www.dethermiek.nl kunt u veel informatie vinden 

over praktische zaken en beleid van De Thermiek.  

Tot voor kort was hier ook de informatie van het VMBO van De Thermiek te vinden. Dat 

zorgde soms voor wat verwarring. Het VMBO heeft een nieuwe naam en nu ook een 

eigen website: www.vsoleystede.nl.  

Dat betekent dat de websites nu ontvlochten zijn en u alleen nog informatie over de 

Blauwe Vogelweg op www.dethermiek.nl zult vinden. Wel zo handig.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Kinderboekenweek  
Ondanks alle corona regels hebben we toch op een leuke manier invulling kunnen geven 

aan de Kinderboekenweek. 

Alle klassen  kregen een bezoek van een ridder en een prinses die boeken verkochten. 

Soms was de keuze wel heel moeilijk…..We willen de ouders bedanken dat zij leerlingen 

geld mee hebben gegeven om een boek te kopen. 

Ook kwamen er in de klassen gastvoorlezers, dit waren medewerkers die niet voor de 

groep staan, maar de leerlingen wel kennen, zoals de intern begeleiders, medewerkers 

http://www.dethermiek.nl/
http://www.vsoleystede.nl/
http://www.dethermiek.nl/


 
van het secretariaat en teamleiders. Dit was zowel voor de leerlingen als voor de 

voorlezers een succes! 

Als afsluiting kregen alle leerlingen een traktatie mee naar huis. 

We hopen door aandacht te besteden aan de Kinderboekenweek onze leerlingen te 

stimuleren boeken te lezen of te bekijken. 

                                                                             

 

 

 

 

 

Dag van de leraar 
Ieder jaar op 5 oktober vieren we de dag van de leraar. Op die dag zetten we alle leraren 

in het zonnetje en spreken we extra onze waardering uit voor het belangrijke, mooie en 

soms pittige werk wat zij doen. Dit bijzondere jaar vraagt van alles en iedereen nóg meer 

inzet en flexibiliteit dan normaal.  

 

We hebben daarom alle leraren (alle medewerkers van De Thermiek) een Dopper 

gegeven, een hervulbare waterfles. Hierop staat het logo van De Thermiek en de naam 

van de medewerker. Een praktisch en leuk cadeautje. Aangezien we véél medewerkers 

op De Thermiek hebben, gaf dat een mooi beeld. Er zit veel kracht en kwaliteit in De 

Thermiek, dus de zinnen met “topper” erin werden, vanwege de goede 

rijmmogelijkheden, bij het uitdelen natuurlijk veelvuldig gebruikt. We zijn trots op de 

veerkracht en collegialiteit van iedereen! 

 

 

   
 

Sportdag Johan Cruijff Foundation  
Omdat de jaarlijkse sportdag in de Arena niet door kon gaan, kregen woensdag 23 

september jongstleden de Meeuwen en Kiekendieven bezoek van de Johan Cruijff 

Foundation. Barbara Barend en Carol Thate kwamen naar de Thermiek en vertelden over 

het belang van sport: niet alleen voor je lichaam zo belangrijk, maar minstens zo 

waardevol voor het maken van vrienden. Ze brachten een grote tas met sportmaterialen 

mee. Daarnaast was er een clinic boogschieten georganiseerd. Hieronder een paar foto’s 

van deze geslaagde ochtend. 

 



 

 
MR 
Een aantal punten uit de MR vergadering van 14 september 2020 

 

Uitbreiding MR met 3 ouders en 1 personeelslid 

 De oudergeleding is uitgebreid met Shymaa Ebrahim, Thessa Ruibing en Hein 

Wagenaar (voorzitter). 

 De personeelsgeleding heeft Jeanet Varkevisser als personeelslid kunnen 

verwelkomen. 

Er zitten nu vier ouders en vier personeelsleden in de MR. Het reglement zal aangepast 

worden i.v.m. uitbreiding van het aantal MR leden. 

 

Vertegenwoordiging 

De oudergeleding en de personeelsgeleding (PMR) zullen hun achterban 

vertegenwoordigen. Om de mening van andere ouders te polsen kan de MR vraagstukken 

voorleggen aan de klassenouders die een aantal keer per jaar bijeen komen. We willen er 

ook voor gaan zorgen dat er een mailadres voor de MR komt, waar ouders hun vragen, 

opmerkingen en ideeën naar toe kunnen mailen.  

 

Relatie MR en GMR 

Een bestuur met meerdere scholen, heeft ook een Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad. Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het 

bestuursformatieplan.  

De MR kan ideeën doorsluizen naar de GMR en andersom. Niemand van onze MR neemt 

deel aan de GMR. We zullen binnenkort iemand uitnodigen van de GMR om afspraken te 

maken over de samenwerking MR-GMR.  

 

Vervangingsplan 

Voor de school was het de afgelopen weken heel moeilijk om de personeelsbezetting 

rond te krijgen. We hebben een vervangingsplan gemaakt wat inmiddels in werking is 

gegaan. 

Oplossing personeelstekort. 

Een optie om het tekort aan leerkrachten en onderwijsassistenten tijdens de 

coronaperiode op te lossen is om ééns in de twee weken de groepen een dag thuis te 

houden, op die manier houd je vier medewerkers achter de hand om de tekorten in 

groepen op te vangen. Bij klassen waar het mogelijk is, is het wel de bedoeling dat 

leerlingen huiswerk maken op hun “thuiswerkdag”,zodat zij geen achterstand oplopen. 

 

Zowel de ouders als het personeel vinden dit op dit moment de beste oplossing. Er wordt 

besloten om hier direct over te stemmen. Er wordt unaniem ‘voor’ gestemd. We plannen 

twee evaluatie momenten; half oktober en half november.  

Via een brief door het MT worden ouders hierover geïnformeerd.  

 



 

 
 

Jaarplanning 2020-2021 
 

Datum groep activiteit 

19-10 t/m 23-10 alle leerlingen herfstvakantie 

27-okt 

Sperwers, Valken, Vinken, 

Lijsters, Uilen, IJsvogels, 

Spechten, Zeearenden Week van techniek 

10-nov Zwaluwen Excursie * 

12-nov De Eenden Voorstelling * 

12-nov De Mezen Voorstelling * 

18-nov Alle leerlingen Studiedag 

2-dec Alle leerlingen Sinterklaas 

10-dec VSO Kieviten Excursie * 

14-dec VSO Wielewalen Excursie * 

15-dec VSO Grutto's Excursie * 

17-dec Alle leerlingen Kerstviering 

18-12 t/m 1-1 alle leerlingen kerstvakantie 

 

*In verband met Corona zijn deze activiteiten onder voorbehoud. 
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