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Maart 2021 

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 was het fijn om na de voorjaarsvakantie ook de vso leerlingen weer op school te 

mogen ontvangen. Weliswaar kunnen onze leerlingen nog niet elke dag naar school, 

maar het begin is er. Ook minister Rutte gaf aan in zijn laatste persconferentie dat we 

rond Pasen wellicht nieuwe stappen kunnen zetten met het afschalen van 

coronamatregelen. We hopen dit van harte! 

 

Op school houden we ons waar mogelijk aan de coronamaatregelen, zoals handen 

wassen, mondkapjes dragen buiten de groep, extra schoonmaken van materialen en zo 

min mogelijk ouders en bezoekers van buitenaf in de school. Het houden van de 1,5 

meter afstand is wel een streven, maar zoals u zal begrijpen, is dat in vele gevallen niet 

haalbaar. 

 

We proberen zoveel mogelijk te werken met groepsbubbels, zodat als een leerling of 

medewerker besmet raakt, niet al te veel groepen tegelijk in quarentaine hoeven. Voor 

de vervanging van medewerkers werken we ook met afdelingsbubbels; indien mogelijk 

wordt de vervanging gedaan door iemand van de eigen afdeling. Op dit moment is er een 

aantal medewerkers thuis vanwege gevolgen van besmetting met het coronavirus. 

Daarnaast zijn er ook medewerkers thuis vanwege andere klachten. Gelukkig hebben we 

tot nu toe geen groepen naar huis hoeven sturen. Dit komt doordat elke dag van de 

week een groep thuis is en de betreffende groepsleiding ingezet kan worden voor 

vervanging. We willen u nogmaals bedanken voor uw medewerking, want we beseffen 

ons goed dat we hiermee uw thuissituatie belasten. 

 

Gisteren hebben we als directie samen met de Medezeggenschapsraad (MR) de huidige 

situatie besproken. We kwamen gezamenlijk tot de conclusie dat het nog te vroeg is om 

de schooldagen van het so uit te breiden. Wel hebben we met elkaar besloten dat het vso 

vanaf maandag 22 maart de schooldagen voor alle leerlingen zal verhogen van drie naar 

vier dagen per week. Ouders van vso leerlingen ontvangen hier nader bericht over. Op 

19 april zullen de leden van de MR en de directie weer bij elkaar komen om te bespreken 

wat er na de meivakantie mogelijk is wat betreft het aantal schooldagen. We houden u 

op de hoogte! 

 

Vriendelijke groet, 

 

 

Mireille Rozeboom (afdelingsdirecteur so-a), Diony Breedveld (afdelingsdirecteur so-m),                                    

Claudy Luiten (afdelingsdirecteur so-t) en Tiny Hoekema (afdelingsdirecteur vso-db) 
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Financiële hulp voor alleenstaande ouders 
De maatregelen tegen het coronavirus kunnen ook bij eenoudergezinnen financiële druk 

en problemen veroorzaken. Er bestaan verschillende tegemoetkomingen die 

alleenstaande ouders aan kunnen vragen. Om hen een steuntje in de rug te geven heeft 

De Thermiek een bericht op haar website geplaatst over financiële hulp (en een tip van 

Miranda Gorissen van De Keerkring), zie onderstaande link. 

https://www.dethermiek.nl/financiele-hulp-voor-alleenstaande-ouders/ 

  

 
 

Koningsspelen 
De Koningsspelen gaan dit jaar wel door maar vanwege de corona maatregelen in 

aangepaste vorm. Op vrijdag 23 april zal er een feestelijk programma zijn waar elke klas 

zelf aan mee kan doen. Groepen die op die vrijdag niet op school zijn, kunnen op 

donderdag 22 april de activiteiten doen. Vanwege de Corona maatregelen kunnen we 

helaas dit jaar geen ouders uitnodigen om ons te helpen met de organisatie. 

 

Het thema van de Koningsspelen is dit jaar is IK+JIJ=WIJ. In deze tijd hebben we elkaar 

hard nodig. Met dit thema wordt benadrukt dat samen net dat beetje extra geeft.  

 

Traditiegetrouw worden de Koningsspelen zingend en dansend gestart met een lied van 

Kinderen voor kinderen. Dit keer gebeurt dit in de klas. De titel van het lied is “Zij aan 

zij” en sluit aan op het thema van de Koningsspelen. Net als andere jaren zullen de 

leerlingen in de periode voorafgaand aan de Koningsspelen tijdens de gymles de 

(aangepaste) dans oefenen.  

 

Vanwege de corona maatregelen zal de lunch dit jaar niet doorgaan. Wel zullen er leuke 

activiteiten op het plein georganiseerd worden waaraan de groepen om de beurt mee 

kunnen doen. Voorafgaand aan de Koningsspelen zullen de groepen creatief aan de slag 

gaan, zodat we de aula feestelijk kunnen versieren.  

https://www.dethermiek.nl/financiele-hulp-voor-alleenstaande-ouders/


 

 

DigiD: tip. 
We merken dat steeds meer kinderen worden getest op Corona. Dit is vanuit school geen 

verplichting, hierin maakt u uw eigen keuze. Mocht u echter verwachten in de toekomst 

een test af te laten nemen bij uw kind, dan is het misschien handig om alvast een DigiD 

voor hem/haar aan te vragen. Met een DigiD kunt u namelijk makkelijker een 

testafspraak inplannen en sneller de testresultaten online inzien. Zonder DigiD moet u 

wachten tot u gebeld wordt door de GGD, wat vaak een dag vertraging betekent. 

De aanvraag van een DigiD duurt gemiddeld 3 werkdagen en kost niets. 

 

 
 

De week van Lentekriebels  
Ook dit schooljaar doen wij weer mee aan De Week van de Lentekriebels van 15 t/m 19 

maart.  

 

Dit is een projectweek die elk jaar wordt georganiseerd rond het begin van de lente.  

De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek waarbij een hele week 

relationele en seksuele voorlichting gegeven wordt. Kinderen in de basisschoolleeftijd 

hebben vragen op het gebied van relaties en seksualiteit. Ze hebben recht op juiste 

informatie, op een manier die past bij de leeftijd. Bovendien kun je kinderen van deze 

leeftijd heel goed normen en waarden meegeven, zoals respect voor andere meningen en 

voorkeuren. Door al van jongs af aan open te praten over relaties en seksualiteit worden 

kinderen zich bewust van hun eigen wensen en grenzen, zijn ze goed geïnformeerd en 

zullen ze later gezondere keuzes maken in relaties en seksualiteit. We maken gebruik 

van het digitale lespakket ‘Kriebels in je buik’ waarin verschillende thema’s aan bod 

komen zoals: Dit ben ik, jongens/meisjes, zullen we vrienden zijn? Hoe ben ik geboren? 

Verliefd en Hoe zeg ik nee. Per groep zal er gekeken worden welk van de thema’s 

passend zijn bij de leeftijd en het niveau van de leerlingen.  

Elk jaar staat er ook een thema centraal. Dit jaar is het thema van de Week van de 

Lentekriebels ‘Seksuele en gender diversiteit’.  

 

Meer informatie over De Week van de Lentekriebels en tips om ook thuis aandacht aan 

dit onderwerp te besteden vindt u op:  

www.seksuelevorming.nl 

 

https://www.digid.nl/digid-aanvragen-activeren
http://www.seksuelevorming.nl/


 

 
 

In de bibliotheek op school hebben we enkele boeken in ons bezit die van toepassing zijn 

op de ‘Week van de Lentekriebels’. 

 

 

 
 
 

Notulen MR 
Op maandag 15 februari 2021 was er een MR vergadering, deze vond (vanwege Corona) 

online (via Teams) plaats. Onder andere de volgende onderwerpen werden besproken: 

 

Nieuwe sectordirecteur: 

Vanuit de school werd medegedeeld dat Resonans per 1 april een nieuwe sectordirecteur 

heeft voor de sector mytyl/tyltyl. Haar naam is Hester Hill-Veen. Hester heeft ervaring in 

het onderwijs, werkte als docent en directeur, is toezichthouder en uitvoerend 

bestuurder, kortom, van alle markten thuis. 

  

Ventilatiesysteem 

Een vraag van één van de ouders was hoe het ervoor staat met het ventilatiesysteem. 

Dit wordt in de zomer geregeld. Er loopt al enige tijd een onderzoek naar het systeem en 

het advies hierover komt van beleidsmedewerkers van Resonans. 

 

Nieuwe kleutergroep 

In februari is een nieuwe kleutergroep (De Duiven) gestart. Vanwege het lokalen tekort 

zitten De Duiven op dit moment in de voormalige personeelskamer. Uiteraard is dit een 

noodoplossing. Volgend jaar bekijken we opnieuw de verdeling van de groepen over de 

lokalen. 

 



 
BSO 

Op dit moment is er (nog steeds) een wachtlijst voor de BSO. De projectgroep is bijeen 

geweest. Er wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de wachtlijst weg te 

werken. Samenwerking met reguliere BSO’s zou een optie kunnen zijn voor de leerlingen 

die hier baat bij zouden kunnen hebben. 

 

GMR 

Vanavond was Jan Harm Boiten (voorzitter GMR) uitgenodigd om deel te nemen aan de 

MR vergadering. Jan Harm heeft verteld wat de GMR doet en welke beslissingen zij 

maken. Er is bij de GMR veel aandacht voor protocollen, veiligheid, ICT en vaccinaties. 

De GMR geeft daar advies of instemming voor. Ook heeft de GMR een rol gekregen bij 

het vinden van een nieuwe bestuurder in verband met het vertrek van Johan Taal. Een 

afgevaardigde van de GMR heeft deelgenomen aan de sollicitatieprocedure voor de 

nieuwe secotrdirecteur. 

Jan Harm stopt na dit schooljaar als voorzitter van de GMR (zijn zoon verlaat De 

Thermiek). Shymaa Ebrahim zal als lid van de MR van De Thermiek toetreden tot de 

GMR. 

 

Vakantierooster 

Ter info hebben we het vakantierooster van de gemeente Leiden ontvangen. Volgende 

bijeenkomst nemen we een beslissing over wel of geen Pinkstervakantie. 

 

Corona info van de verschillende afdelingen: 

Op dit moment gaan de SO groepen 4 dagen naar school. Op deze manier hebben we 

voldoende medewerkers om zieke collega’s te vervangen. 

De VSO groepen zullen na de Voorjaarsvakantie weer 3 dagen naar school gaan.  

In de week van 8-12 maart zullen we een extra MR-MT overleg plannen over de corona 

maatregelen op school. 

 

 
 

Bibliotheek 
Ook de jongste kleuters vinden hun weg om boeken uit te zoeken in de 

schoolbibliotheek. 

 

Iedere week komen ze een nieuw boek uitzoeken. 

 



 

  
 

 
 

Planning maart/april 
 

In verband met de Corona maatregelen zijn er in deze nieuwsbrief geen activiteiten 

opgenomen. Wij hopen (als de maatregelen versoepelen en er weer wat meer mogelijk 

is) de volgende keer weer een planning met u te delen. 

 

 

 


	oudernieuwsbrief maart voorblad 2021
	oudernieuwsbrief maart 2021 blz 2

