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September 2021 

Algemene nieuwsbrief locatie Blauwe Vogelweg, SO en VSO-uitstroomprofiel 

dagbesteding 

Bezoek ons ook op facebook: mytylschool De Thermiek 

e-mailadres redactie: mrozeboom@resonansonderwijs.nl 

 

Nieuws vanuit het management 
 

Beste ouders, 

 

De eerste oudernieuwsbrief van het nieuwe schooljaar. Tijd om even terug- en vooruit te 

kijken. 

 

We kijken terug op een door corona gedomineerd jaar. De hele maatschappij heeft zich 

flink moeten aanpassen. Woorden die we nog niet kenden of nauwelijks gebruikten zijn 

ineens gewoon geworden: van vitale beroepen tot quarantaine, van vaccinatiegraad tot 

hoestschaamte en van thuisonderwijs tot anderhalvemetersamenleving. 

 

We hebben zo goed mogelijk met elkaar het onderwijs voor uw kinderen verzorgd. 

Uiteraard de collega’s op school, maar ook u thuis. U heeft voor de moeilijke uitdaging 

gestaan om deeltijd-leerkracht te zijn. U heeft uw werk en privé moeten aanpassen, 

zodat u uw kind kon begeleiden bij het onderwijs. Dat was vaak een heel pittige klus en 

wij danken u dan ook nogmaals voor uw inzet en flexibiliteit. 

 

Gelukkig hebben we ook dingen om naar uit te kijken. We hopen natuurlijk dat het woord 

“corona” steeds minder gebruikt hoeft te worden. Dat we weer meer dingen oppakken 

die we voorheen ook deden: u ontvangen op school voor oudergesprekken en andere 

bijeenkomsten, leuke en interessante groepsactiviteiten binnen en buiten school, scholing 

volgen met elkaar in één ruimte in plaats van achter een scherm. De persconferentie van 

gisteravond gaf aan dat we weer stappen kunnen zetten. We kijken er erg naar uit!  

 

We hebben veel nieuwe collega’s rondlopen op school. Mede door de groei van de school 

hebben we voor de vakantie een groot aantal sollicitatiegesprekken moeten voeren. In 

deze arbeidsmarkt is het nog een hele klus om zoveel goede mensen te vinden, maar we 

zijn erin geslaagd. We zijn heel blij zoveel nieuwe Thermiek-gezichten te kunnen 

begroeten! Dat betekent natuurlijk ook dat er veel mensen ingewerkt moeten worden, 

zodat zij alles over onze school en leerlingen te weten komen. Dat gaat gelukkig in een 

razendsnel tempo.  

 

Deze week vinden nog diverse sollicitatiegesprekken plaats om nieuwe vacatures in te 

kunnen vullen. We hopen op succesvolle gesprekken. De groepsleiding is heel druk met 

de voorbereidingen voor de OPP’s voor de nieuwe leerlingen en de groepsplannen.  

U hoort het: er is altijd wat te doen bij ons op school! We hopen u komende dinsdag op 

school te treffen voor de informatieavond (één ouder per kind, zoals u heeft kunnen 

lezen). De eerste keer dat we weer zoveel ouders in school zullen treffen. We hebben er 

veel zin in en hopen dat dit de aftrap is voor een mooi schooljaar samen met u!  

 

mailto:mrozeboom@resonansonderwijs.nl
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Vriendelijke groet, 

 

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

Claudy Luiten (afdelingsdirecteur so-t) en Tiny Hoekema (afdelingsdirecteur vso-db) 

 

 

Privacy-voorkeuren registreren door ouders 

Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om beeldmateriaal/foto’s te mogen 

delen. Vanaf heden kunt u zelf uw voorkeur aangeven via Parro. De voorkeur die u vorig 

jaar heeft aangegeven zijn door ons geadministreerd en te zien in Parro.  

 

Stappenplan om uw voorkeur in te stellen/wijzigen: 

• Ga naar het groepenscherm 

• Tik op Privacy-voorkeuren 

• Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes 

op het potloodje achter het kind.  

 

 

 

 

BSO 
We verwachten één dezer dagen een definitieve ‘go’ op de 

doorstart van de BSO te krijgen. De verwachting is daarom 

dat u hierover volgende week nader geïnformeerd wordt. 

 

 

 

Afscheid  
Na acht mooie en leerzame jaren ga ik De Thermiek verlaten. In al die jaren heb ik als 

leerkracht op verschillende afdelingen gewerkt en veel leerlingen 

leren kennen. Het was mooi om te zien hoe de leerlingen steeds 

stapjes vooruit maakten, ieder op zijn eigen manier. Als intern 

begeleider in so-a en so-m heb ik samen met u en de 

klassenteams mee mogen denken en praten over de 

ontwikkeling en onderwijsbehoeften van uw kind. Dit waren 

soms moeilijke maar ook heel waardevolle gesprekken waarin 

altijd het belang van het kind voorop stond. Ik wil iedereen 

graag bedanken voor de openheid en het vertrouwen.   

Hartelijke groet, Manon Lek  

 



 
 

 

Leidens Ontzet 
Op 4 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 De 

Minikoraal. Op 1 oktober eten we met 

elkaar hutspot. De leerlingen nemen zelf 

een bord en bestek mee. Er wordt 

rekening gehouden met de leerlingen die 

Halal eten of vegetariër zijn. 
 
  

Kinderboekenweek 
Op 6 oktober a.s. begint de kinderboeken week. Het thema is dit jaar "Worden wat je 

wil”.   

 

We starten woensdag 6 oktober met een beroepenmarkt. Mensen met verschillende 

beroepen staan dan in kraampjes om vragen te beantwoorden over hun beroep. 

Bijvoorbeeld werken bij de politie, brandweer, als postbode en in een kapsalon. Dit is 

alleen voor de leerlingen. 

 

Verder wordt in de klas voorgelezen uit een boek door allerlei medewerkers, zoals de 

verpleging, ICT, administratie IB’ers en de afdelingsdirecteur. 

 

De Krullevaars (een toneelgroep van leerkrachten) geven een voorstelling in de aula. 

 



 
Woensdag 13 oktober 2021 is de kinderboekenmarkt. Op deze markt worden 

tweedehands boeken uit onze bibliotheek verkocht. Ouders zijn welkom op de tijd dat uw 

kind naar de markt gaat. 

 

Aan het eind van de Kinderboekenweek is er een boekenbal voor de leerlingen.  

 

Kortom: een druk, maar gezellig programma! 

 

 

 

Boekentips:  
Sleutelgeheim van Roland Mans  

Spion op de toren van Marianne Hoogstraaten          

Suske en Wiske - Het lijdende Leiden van Willy Vandersteen. 

 

 

 

 
Gebarentaal 
Geïnteresseerd in gebarentaal? Wil je wat gebaren leren? Kijk 

dan vanaf 13 november naar “Hands Up”, een programma van 

KRO-NCRV/Zapp! Dove/slechthorende kinderen teamen met 

bekende Nederlanders en leren ze gebaren. 

https://t.co/gYAjOjvkGp 

 

 

Week tegen Pesten  
Aan het begin van het schooljaar is in de groepen veel aandacht voor de groepsvorming, 

omdat kinderen zich in een gezellige en veilige groep optimaal kunnen ontwikkelen.  

De landelijke projectweek “Week tegen Pesten” helpt daarbij. Het thema dit schooljaar is 

“Buitengesloten, Uitgesloten”. In de klas worden spelletjes en andere activiteiten gedaan  

om een goede 

groepssfeer te 

creëren.  

De Week tegen 

Pesten is van 27 

september tot en 

met 1 oktober.  

 

 

Ingekomen post 
 

Beste ouders, 

 

Mag ik even jullie aandacht? Zocht je ook al die tijd een leuke voetbalvereniging voor 

jouw zoon of dochter, maar was er geen team waar hij of zij goed op zijn of haar plek 

zat? Dan heb ik een goed nieuwtje! 

 

https://t.co/gYAjOjvkGp


 
Alphense Boys in Alphen aan den Rijn heeft een nieuw G Jeugd-team! Het team zal zich 

focussen op het ontwikkelen van het spel bij kinderen 

van 6 tot 16 jaar met een verstandelijke- en/of fysieke 

beperking. Lekker laagdrempelig het spel leren, zonder 

te veel druk en met extra veel plezier. Wij streven 

ernaar om elk kind een plek in de voetbalwereld te 

kunnen geven. 

 

Elke zondag van 10:00 uur tot 11:00 uur trainen we. 

Wil je een keer komen kijken of wil je meer informatie 

dan kan je contact opnemen met de coördinator 

Shymaa Ebrahim.  

 

06-49713239 

G-jeugd@alphenseboys.nl 

 

 

 
Jaarplanning 2021-2022 
 

Datum groep activiteit 

24-sep De Uilen Schoolreis 

24-sep Mussen en Mezen Kleutervrije dag 

1-okt Eenden en Merels Kleutervrije dag 

4-okt Alle groepen vrij Leids ontzet 

7-okt alle groepen Start Kinderboekenweek 

8-okt Mussen en Mezen Kleutervrije dag 

11-okt SO-A groepen Open podium 

12-okt VSO-DB groepen Open podium 

14-okt SO-M groepen Open podium 

15-okt SO-T groepen Open podium 

15-okt Eenden en Merels Kleutervrije dag 

18-okt t/m 22-okt Alle groepen Herfstvakantie 

 


	oudernieuwsbrief september voorblad 2021
	oudernieuwsbrief september 2021 blz 2

