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April 2022  

 

Algemene nieuwsbrief locatie Blauwe Vogelweg, SO en VSO-uitstroomprofiel 

dagbesteding 

Bezoek ons ook op Facebook: mytylschool De Thermiek 

 

e-mailadres redactie: dbreedveld@resonansonderwijs.nl  

 
Nieuws vanuit het management 
 

Beste ouders en verzorgers, 

 
Vandaag was het groot feest op De Thermiek. Koningin Maxima bracht samen met haar 

hofdame een bezoek aan de Koningsspelen op De Thermiek. We hebben, door een 

sponsorloop te houden, met elkaar geld opgehaald voor Oekraïne en stichting Kwale in 

het bos van Bosman. Er waren veel ouders aanwezig om te helpen en aan te moedigen. 

Hartelijk dank daarvoor! 

De komende twee weken hebben we meivakantie, we wensen iedereen een hele fijne tijd 

met elkaar. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Claudy Luiten (afdelingsdirecteur so-t) 

Natascha Niemeijer (afdelingsdirecteur so-a) 

Tiny Hoekema (afdelingsdirecteur vso-db) 

Diony Breedveld (afdelingsdirecteur so-m) 
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Bereikbaarheid tijdens de vakantie   
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: 06-82689186 
 

 
  

Traktaties 
Kinderen die binnenkort jarig zijn, staan natuurlijk te 

trappelen om te mogen trakteren op school! Goed nieuws! Nu 

alle coronamaatregelen ingetrokken zijn, hebben we besloten 

weer terug te gaan naar de oude afspraken rond traktaties. 

Natuurlijk altijd de voorkeur voor gezond, maar waar het nu 

om gaat is dat de zelfgemaakte traktaties ook weer 

toegestaan zijn. 

 
 

Afscheid Trees Noordhuis (intern begeleidster SO-T) 
Na de meivakantie start ik met een nieuwe baan. Er ligt een nieuwe uitdaging voor mij 

bij het samenwerkingsverband Leiden. Heel wat jaren heb ik met veel plezier gewerkt op 

De Thermiek, eerst als leerkracht en later als intern begeleider. Ik zal de school en alles 

wat daarbij hoort, natuurlijk erg missen, maar ik neem heel veel mooie herinneringen 

mee van de jaren die ik hier gewerkt heb! 

 

Tot de zomervakantie zal ik nog 1 dag aanwezig 

zijn om mijn werk af te ronden.  

 

Voor nu wens ik jullie een mooie vakantie toe en 

alle goeds voor de toekomst! 

 

Hartelijke groet, Trees Noordhuis 

 
 

 
Perron71 (Naschoolse zorggroep)  
Door zorgorganisatie Inzowijs  

 

Wat is Inzowijs? En waar staan wij voor?  

Inzowijs is een jeugdhulporganisatie die ambulante begeleiding 

biedt aan kinderen en jongeren met verschillende hulpvragen. 

Deze begeleidingen vinden plaats op school, in de thuissituatie 

of op onze groepslocatie in Leiden. Als Inzowijs kijken wij naar 

de talenten van het kind en vinden wij het belangrijk dat 

kinderen stap voor stap nieuwe dingen ontdekken en/of leren.  

 

Wat is Perron71?  

Perron71 is een naschoolse zorggroep, een tussenstop, waar je 

als kind na schooltijd heengaat. Een overstap, van school naar 



 
huis, waar je op een rustige en gestructureerde manier de dag kunt voortzetten. Een 

Perron waarbij iedereen op zijn of haar eigen tempo kan ontdekken, leren en groeien. 

Een veilig perron!  

 

Binnen zorggroep Perron71 willen wij een veilige groep creëren waar elk kind de 

begeleiding krijgt die hij of zij nodig heeft, om zich op zijn of haar tempo te kunnen 

ontwikkelen. Onze begeleiders zijn enthousiaste young professionals en zullen volgens 

deze werkwijze aan de slag gaan.  

 

Wie zijn de aanspreekpunten van Perron71?  

Vanuit Inzowijs zullen Willemijn Kemp, Boyd van Kommer 

en Ramon Meijer de verantwoordelijke zorgcoördinatoren 

zijn. Wij zijn voor u als ouder(s)/verzorger(s) het 

aanspreekpunt van Perron71 en zijn tevens 

verantwoordelijk voor de inzet en vormgeving van de 

begeleiding op Perron71.  

 

Hoe kunt u uw kind aanmelden bij Perron71?  

Om te vragen naar de mogelijkheden voor uw kind en of 

er een plek beschikbaar is, kunt u een e-mail sturen naar 

perron71@inzowijs.nl 

 

 

Ingekomen Post/Mail  
 

Op zaterdag 14 mei organiseert de vereniging SBH Nederland 

(voor en door mensen met spina bifida en/of hydrocephalus) een 

landelijke dag in Baarn, voor ouders, kinderen en jongeren. 

Bekijk het programma op onze website: www.sbhnederland.nl 

Misschien kunt u dit onder de aandacht brengen van ouders? Bij 

voorbaat veel dank! 

 

 

 

 

Woningruil 

Van een ouder kregen we onderstaande link van Ablehouse. 

Dit is een website voor woningruil van aangepaste woningen!  

 

https://ablehouse.eu/home/  

 

 

Planning 2021-2022 

22-jan Groepen SO-T, SO-M en 

VSO-db 

Koningsspelen 

22-apr Mussen en Mezen Kleutervrije dag 

25-4 t/m 6-5 Alle groepen Meivakantie 

11-mei De Meeuwen Kinderboerderij 
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12-mei De Lijsters Schoolreis 

13-mei Eenden en Merels Kleutervrije dag 

16-mei SO-A groepen Open podium 

17-mei Kiekendieven/Condors Open podium 

17-mei De Zwanen Techno Lab 

17-mei VSO-DB groepen Open podium 

19-mei SO-M groepen Open podium 

19-mei Sperwers/Valken Schoolreis 

20-mei De Appelvinken Schoolreis 

20-mei Zeearenden Schoolreis 

20-mei Mussen en Mezen Kleutervrije dag 

20-mei Buizerds en Haviken Theaterdagen 

26-mei en 27-mei  Alle groepen Hemelvaart  

31-mei Kiekendieven en Condors Project gelijk spel 

31-mei IJsvogels-Spechten Schoolreis 

31-mei Zwanen Schoolreis 

31-mei Duiven, Merels, Mussen Voorstelling 

3-jun Haviken en Buizerds Project gelijk spel 

3-jun Mussen en Mezen Kleutervrije dag 

6-jun Alle groepen Tweede Pinksterdag  

7-jun Alle groepen Studiedag 

8-jun Lijsters Juffendag 

10-jun De Goudvinken Schoolreis  

10-jun Condors en Meeuwen excursie Het bewaarde land 

10-jun Eenden en Merels kleutervrije dag 
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