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Oktober 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 herfstvakantie komt eraan. De eerste periode van het schooljaar zit erop. De meeste 

nieuwe leerlingen zijn inmiddels gewend. Datzelfde geldt voor de nieuwe collega’s.  

 

Dit schooljaar ervaren we minder druk van de corona-maatregelen. Zo gaan steeds meer 

activiteiten door zoals we gewend waren en daar zijn we erg blij mee. Het geeft weer 

veel energie in de school.  

 

 

Zo zijn we met enkele groepen naar het Minikoraal 

gegaan en hebben in de regen flink meegezongen 

en gedanst met onder andere Jochem Myjer.  

 

 

 

 

 

De opening van de Kinderboekenweek met een 

beroepenmarkt was een groot succes. Alle 

groepen konden een kijkje nemen en praatje 

maken met een echte politieagent, 

brandweerman, kapper, piloot en stewardess, 

kraamhulp en supermarktmedewerker. Deze 

week traden onze eigen Krullevaars voor het 

eerst weer op en werd de boekenmarkt gehouden met hulp van veel enthousiaste 

ouders. De informatieavond is goed bezocht door de ouders in een aangepast format.  

 

Toch zijn we er duidelijk nog niet van af. Zo hebben we ook nu nog te maken met 

collega’s die positief getest zijn en/of in quarantaine moeten. Dat geeft direct veel druk 

op de groepen.  

 

Zoals u ongetwijfeld weet is het momenteel heel moeilijk om goed personeel te krijgen. 

Dat geldt in veel sectoren en zeker ook in het onderwijs. Al jaren is het voor ons lastig 

om voldoende invallers te hebben.  

 

De NPO-gelden (coronagelden) hebben de scholen ruimte gegeven om onder andere 

(tijdelijk) extra mensen aan te nemen. Dat is volop gedaan in Nederland, waardoor er 

nog meer druk op de arbeidsmarkt is komen te staan en er nauwelijks nog invallers te 

vinden zijn.  

mailto:mrozeboom@resonansonderwijs.nl
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We proberen de gaten die ontstaan door afwezigheid van collega’s zo goed mogelijk op te 

vullen. Sommige collega’s komen extra werken. Soms worden de leerlingen (deels) 

verdeeld onder de andere groepen. We maken flink gebruik van ons netwerk om aan 

extra invallers te komen en bedenken allerlei creatieve oplossingen.  

 

Toch kunnen we niet voorkomen dat we u soms moeten vragen uw kind thuis te houden. 

Sommige ouders hebben dat al gemerkt deze weken. Weet dat we dat alleen doen als we 

echt alle andere mogelijkheden hebben uitgeput. Wij weten hoe lastig het voor u kan zijn 

en wij willen natuurlijk ook het liefste gewoon onderwijs geven aan onze prachtige 

leerlingen. Soms is het echt niet te voorkomen in deze arbeidsmarkt en die situatie lijkt 

voorlopig helaas niet beter te worden. 

 

Om toch nog even positief te eindigen: nu en na de vakantie vinden de OPP-gesprekken 

voor de nieuwe leerlingen plaats en zijn de oudergespreksavonden. Deze vinden in 

principe allemaal op school plaats. We zijn heel blij dat we u weer vaker op school 

kunnen begroeten.  

 

Wij wensen u een heel fijne herfstvakantie!  

 

Vriendelijke groet, 

 

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

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

 

 

 

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 Claudy Luiten op 

telefoonnummer: 06-30882827 
 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 
Scholen ontvangen subsidie van het Rijk voor het 

onderwijs, maar niet voor alle activiteiten. Scholen vragen 

vaak een bijdrage voor extra activiteiten, zoals 

schoolreisjes, het kerstdiner en sinterklaas. Dit zijn 

activiteiten die meestal geen onderdeel uitmaken van het 

verplichte lesprogramma.  

 

Ook wij vragen u jaarlijks om een vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten. Wij 

willen graag benadrukken dat dit echt om een vrijwillige bijdrage gaat. U bent niet 

verplicht om dit betalen en uw kind kan niet worden uitgesloten van deze extra 

activiteiten als u dit niet betaalt. U hoeft ook geen reden op te geven waarom u dit niet 

betaalt.  



 
 

Drukte en gevaarlijke situaties rondom de school 
Sinds het begin van het nieuwe schooljaar is het ‘s morgens en ‘s middags 

bij de voordeur en op het parkeerterrein erg druk met taxi’s, auto’s en 

fietsen. Om deze drukte in goede banen te leiden en gevaarlijke situaties te 

voorkomen verzoeken wij iedereen die zijn of haar kind brengt om: 

- niet tussen de taxi’s door te fietsen; 

- niet te lang blijven staan bij de voordeur en/of fietsenrek; en 

- niet uw auto voor de deur neer te zetten. 

Nog een verzoek: maak gebruik van andere toegangswegen rondom de wijk en niet 

alleen de Wassenaarseweg. U kunt ook via de Rijnsburgerweg de wijk in en uit.  

 

Een afvaardiging van de MR en directie heeft afgelopen week met twee BOA’s gesproken 

over de drukke situatie aan de Blauwe Vogelweg. De BOA’s gaan de ideeën voorleggen in 

hun organisatie. Zodra wij meer weten, koppelen wij dit naar u terug.  

 

Aanvragen verlof 
Het is altijd handig om de regels rondom het aanvragen van verlof 

scherp te hebben. Daarom zetten we het nog even voor u op een 

rijtje:  

• Leerlingen vanaf vijf jaar zijn leerplichtig. Dit geldt uiteraard 

ook voor leerlingen van De Thermiek.  

• Slechts in uitzonderlijke gevallen kan verlof worden 

toegewezen. Wij zijn daarbij gehouden aan de Leerplichtwet 

en moeten verantwoording afleggen aan de Leerplichtambtenaar over hoe wij 

omgaan met de verlofverzoeken.  

• Wij kunnen verlof toekennen als: 

▪ Het gaat om gewichtige omstandigheden, zoals het bijwonen van een 

bruiloft of uitvaart. 

▪ Bij godsdienstige verplichtingen.  

▪ In bepaalde gevallen indien het beroep van een van de ouders daartoe 

aanleiding geeft. Dit is aan regels gebonden: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-

antwoord/leerplicht-schoolvakanties   

• Dien het schriftelijke verzoek minimaal zes weken voor de (start-)datum van het 

verzochte lof in bij de afdelingsdirecteur (uitzondering natuurlijk bijvoorbeeld in 

geval van overlijden).  

• Vrijstelling (bijvoorbeeld minder uren naar school, vanwege de beperking van een 

kind) is iets anders dan verlof. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-

antwoord/leerplicht-kind-niet-naar-school  

• De Leerplichtambtenaar ziet toe op het naleven van de Leerplichtwet en kan 

boetes uitdelen. Hieronder valt ongeoorloofde afwezigheid en regelmatig te laat 

komen.  

• De Leerplichtambtenaar kan ook meedenken over hoe verzuim of te laat komen 

kan worden voorkomen. U kunt hiervoor zelf of via de school de 

Leerplichtambtenaar benaderen.  

• Voor veel gemeenten rondom Leiden (Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, 

Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en 

Zoeterwoude) kunt u hierover informatie vinden op: https://rbl-hollandrijnland.nl/  
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Boekentip 
Recent is verschenen: 

Niels (7) lijkt een heel gewone jongen. Maar hij is een brus, 

want hij heeft een gehandicapte zus. Maakt dat hem 

bijzonder? 

Ninte (11) lijkt een heel bijzonder meisje, want zij zit in een 

rolstoel. Maar is zij misschien toch ook gewóón? 

Je leest het in dit autobiografische omkeerboek dat Stephanie 

Kaars samen met haar kinderen schreef. Een prachtig 

(voorlees)boek voor iedereen, of je nu zeven bent of 

honderdzeven. 

 

‘In één adem uitgelezen. Ontroerend, grappig en vol met liefde’ 

Hinke Piersma, auteur 

‘Past heel erg in deze tijd van omgaan met díversiteit’ 

Petra Reedijk, orthopedagoog en onderwijsadviseur 

 

brus en zus, samen bijzonder (Uitvoering: hardcover) 

Stephanie Kaars & kinderen - Uitgeverij Licht - www.uitgeverij-licht.nl - ISBN 978-90-

9033634-3 - Verkoopprijs: €20,- 

Over de auteurs: Stephanie Kaars (1981) is schrijver en spreker. brus en zus is haar 

vijfde boek. Zij schreef dit met haar dochter Sterre (12) die cerebrale parese heeft en 

haar zoon Sietse (8) die alles kan (bewegen). 

www.stephanieschrijft.nl 

 

MR 
 

Notulen MR 

Op maandag 20 september 2021 was er een MR vergadering. 

Onder andere de volgende onderwerpen werden besproken: 

 

BSO 

Er is een zorgaanbieder gevonden voor de naschoolse opvang. 

(Inmiddels hebben ouders hierover een brief via Parro 

ontvangen) 

 

Coronamaatregelen 

Op maandag 20 september werden er op het vso nog mondkapjes gedragen (dit is 

inmiddels niet meer nodig). Op school proberen we nog steeds met z’n allen afstand te 

houden. 

 

Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 

De verschillende afdelingen hebben ieder een plan gemaakt. Het geld zal onder andere 

als volgt besteed worden: 

- Er zullen verschillende teamscholingen worden gehouden; 

- Er zal bij so-a een extra (zorg-)assistent worden aangesteld om tijdens de 

spitsuren (ongeveer 10 tot 13 uur) ervoor te zorgen dat de eigen assistenten 

meer in de klas kunnen zijn en onderwijsinhoudelijke ondersteuning kunnen 

bieden  

- Er zal een extra gymleerkracht ingezet worden voor beweging naast de reguliere 

gymlessen, individueel en groepsgewijs 

- Er zullen extra leerkrachten/onderwijsassistenten worden ingezet voor het 

ondersteunen van individuele leerlingen en groepjes leerlingen 

http://www.uitgeverij-licht.nl/
http://www.stephanieschrijft.nl/


 
 

Ingekomen Post 

Vacature 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

 

Dagelijks worden er veel kinderen, waaronder wellicht uw kind, 

naar en van school gebracht via de dienstverlening van Noot 

personenvervoer. Om dit werk goed te kunnen blijven uitvoeren 

zoekt Noot personenvervoer nieuwe collega’s als chauffeur 

leerlingenvervoer voor 15-20 uur per week. Een ideale baan voor huismoeders-/vaders, 

gepensioneerden of een ieder die graag een grote waardering voor zijn werk wil krijgen.  

 

Een chauffeur leerlingenvervoer rijdt van maandag tot en met vrijdag zijn of haar vaste 

route. In de ochtend gebeurt dit van 07:00 tot 09:00 uur en in de middag van 14:00 tot 

16:15 uur. Dit is afhankelijk van de lengte van de route en de schooltijden. De leerlingen 

worden thuis opgehaald en afgezet. Chauffeurs hebben een eigen Noot-busje bij huis 

staan. De routes starten en eindigen dus thuis voor de deur van de chauffeur.  

 

Opleiding  

 

Alle taxichauffeurs moeten in het bezit zijn van een geldige chauffeurskaart. Dit is de 

bevoegdheid om als beroeps personen te mogen vervoeren. Noot personenvervoer heeft 

zelf een leerwerk-traject ontwikkeld om nieuwe chauffeurs op te leiden. De opleiding 

wordt intern verzorgd zodat chauffeurs goed voorbereid bij het CBR de examens kunnen 

afleggen. Noot personenvervoer draagt de kosten voor de opleiding.  

 

Meer weten?  

 

Lijkt het u of iemand uit uw omgeving leuk om aan de slag te gaan als chauffeur 

leerlingenvervoer? Indien gewenst is het bespreekbaar dat u onder andere uw eigen kind 

vervoert als hij/zij van het leerlingenvervoer gebruik maakt. Neem vrijblijvend contact op 

met Lukas Bennink, recruiter bij Noot personenvervoer. Mail naar werving@noot.nl of bel 

06-41623946. 

 

  

 

Jaarplanning 2021-2022 

 
 

  

Datum groep activiteit 

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 

27-okt t/m 29-okt Buizerds en Haviken Schoolkamp 



 

29-okt Eenden en Merels Kleutervrije dag 

2-nov Alle groepen Schoolfotograaf 

2-nov Kieviten Voorstelling 

2-nov Valken Voorstelling 

5-nov Mussen en Mezen Kleutervrije dag 

8-nov Kiekendieven Voorstelling 

9-nov Condors, Sperwers, Zwaluwen Voorstelling 

11-nov Alle groepen  Studiedag 

12-nov Eenden en Merels Kleutervrije dag 

15-nov Nachtegalen Snoezelen 

19-nov Mussen en Mezen Kleutervrije dag 

26-nov Eenden en Merels Kleutervrije dag 
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