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November 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, 

 

 

De afgelopen weken hebben we veel contact met u gehad tijdens de OPP- en 

oudergesprekken. Verder is er een informatieavond op school geweest voor de ouders 

van kinderen die op het punt staan te kiezen voor vervolgonderwijs. Uw betrokkenheid 

en onze samenwerking zijn heel waardevol voor ons!  

 

Terwijl we buiten nog van de mooie herfstkleuren kunnen genieten, gaan we ook richting 

de decembermaand met de bijbehorende feestelijke activiteiten. U leest in deze 

oudernieuwsbrief meer over de Sinterklaasviering op school. 

 

Wij wensen iedereen alvast een heel fijne, gezellige decembermaand toe!  

 

 

Vriendelijke groet, 

 

Claudy Luiten (afdelingsdirecteur so) 

Tiny Hoekema (afdelingsdirecteur vso-db) 

Diony Breedveld (afdelingsdirecteur so) 
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TIP VAN COLETTE DE BRUIN  

SINTERKLAASJE KOM MAAR BINNEN MET JE KNECHT....... 

 

Beginnen zij nu ook al met Sinterklaas? 

Jazeker, dat doen we! En wel hierom: de map is bij onze kinderen al lang 

opengetrokken. De pepernoten in de supermarkt, de speelgoedgids op de mat. Of je 

nou voor of tegen bent, die map staat open en daar kunnen we niet omheen.  

Misschien is jouw leerling of cliënt al druk aan het vertellen over de Sint, heeft je 

zoon zijn verlanglijstje al klaar of maakt je dochter zich zorgen over welke cadeaus ze 

wel of niet gaat krijgen. 

Dit alles is geen probleem, totdat het een probleem voor het kind is. “Mijn dochter zag 

de speelgoedgids en ging er lekker mee knutselen, heerlijk druk was ze er mee. Ik 

merkte pas dat ze haar schoen had gezet toen ze de volgende ochtend beteuterd naar 

me toe kwam met de vraag waarom Sinterklaas niet bij haar langs was geweest.” Wat 

doe je hier dan mee? Op zo’n moment is het van belang dat de map ‘Sinterklaas’ 

gesloten wordt. Maak een overzicht van wanneer wat wel gaat gebeuren. Het 

handigste is om dit te visualiseren door het te tekenen of bijvoorbeeld de Geef me de 

5 ‘Wanneer wel kalender’ te gebruiken. 

Plan in: 

-Wanneer er weer gesproken gaat worden over Sinterklaas. 

-Wanneer Sinterklaas in het land komt. 

-Wanneer er een verlanglijstje gemaakt mag worden. 

-Wanneer de schoen gezet mag worden. 

-Wanneer lootjes getrokken worden, surprises en gedichtjes gemaakt worden. 

-Wanneer Sinterklaas gevierd wordt, thuis, op school, op de vereniging of club. 

-Wanneer Sinterklaas weer vertrekt. 

 

Vaak kan de map, nadat je dit hebt gedaan, dicht. Je merkt dan dat je kind het er niet 

meer over heeft tot de afgesproken datum. Mocht je hierna merken dat je kind toch 

nog niet genoeg duidelijkheid heeft gekregen dan ligt dat waarschijnlijk aan dat je de 

WAT, WAAR en WANNEER duidelijk hebt gemaakt maar 

dat het nog niet duidelijk is HOE dit gaat gebeuren. Kies 

je ervoor om dit op een later moment uit te leggen? Dat 

kan, plan dan wel alvast de datum in! 

Leg je het direct uit? Teken dan per gebeurtenis uit wat 

hij of zij kan verwachten.  

 

Hieronder wat belangrijke data:  

• 28 november: schoen zetten (SO-A, SO-M + 

Zwanen en Meeuwen)  

• 29 november: schoen vinden  

• 29 november: zingen met Willem  

• 1 of 2 december: speurtocht door de school 

• 5 december: aankomst Sint en de Pieten op school 

Specifieke mededelingen over alle activiteiten van de groep van uw kind, hoort u 

eventueel nog via de groepsleiding in Parro.  

 

Wij wensen iedereen een heel gezellige Sinterklaastijd toe! 

 

De Sintcommissie 



 

Zwemtip 
 
Conny de zwemjuf van De Thermiek krijgt nog wel eens de vraag welk advies zij heeft 

omtrent aanvullende zwemlessen. 

U kan eens kijken op de site www.unieksporten.nl 

 

Hier worden verenigingen en organisaties 

genoemd die bekend zijn met kinderen met 

een beperking. 

 

Bij Sport en Recreatie in Katwijk en bij de 

Zevensprong (Noordwijk/Lisse) gaan ouder 

en kind samen het water in en krijgen zij 

tips van vrijwilligers. 

Zelf helpt Conny bij Sport en Recreatie. 

 

U zou gewoon eens moeten gaan kijken 

samen met uw kind bij organisaties bij u in 

de buurt. Soms is een proefles mogelijk. 

Dit laatste is zeker aan te raden! 

 

 

Coach Aangepast Bewegen 

In Leiden is Shireen Lieuw de Coach Aangepast Bewegen. Zij helpt kwetsbare 

doelgroepen en mensen met een geestelijke/lichamelijke beperking bij het vinden van 

sport/beweeg mogelijkheden. Ook zorgt zij samen met de buurtsportcoaches om nieuw 

sportaanbod te creëren.  

Daarnaast is zij het aanspreekpunt bij hulpvragen vanuit verenigingen, en werkt zij nauw 

samen met de club kadercoach. Zo kan ze bijvoorbeeld helpen met het opstellen van een 

projectplan en het aanvragen van subsidies en begeleid zij tijdens de implementatie fase. 

  

Vorige week is Shireen samen met buurtsportcoach Jeffrey Broos 

begonnen met observeren in de pauzes. Binnenkort starten zij 

samen Pauzesport bij de Thermiek, dat betekent voetballen, 

trefballen en nog veel meer! 

 

Mocht u in contact willen komen met Shireen Lieuw, dan treft u 

onder dit artikel de gegevens van haar aan. 

 

Shireen Lieuw 

Coach Aangepast Bewegen 

Incluzio Leiden 
 

  
t: 06-38079021   

a: Valkenpad 5, 2317 AN, Leiden   

e: s.lieuw@rijnlandbeweegt.nl   

w:www.incluzioleiden.nl / 
www.rijnlandbeweegt.nl  
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Planning 2022-2023  

 

Datum Klas(sen) Activiteit 

22-11-2022 Buizerds Excursie 

22-11-2022 Nachtegalen Excursie 

25-11-2022 Merels en Eenden Kleutervrije dag 

29-11-2022 Meeuwen Museumbezoek 

2-12-2022 Mezen en Mussen Kleutervrije dag 

5-12-2022 Alle groepen Sintviering 

5-12-2022 Alle groepen Leerlingen vrij vanaf 12.15 uur 

9-12-2022 Merels en Eenden Kleutervrije dag 

12-12-2022 Zeearenden, Valken Bosrand 

12-12-2022 Buizerds, Haviken, 
Kiekendieven 

Schouwburg 

16-12-2022 Mezen en Mussen Kleutervrije dag 

20-12-2022 Tuinfluiters  Intratuin 

22-12-2022 Alle groepen Kerstviering 

23-12-2022 Alle groepen Leerlingen vrij vanaf 12.15 uur 

24-12-2022 t/m 6-1-2023 Alle groepen Kerstvakantie 

13-1-2023 Mezen en Mussen Kleutervrije dag 

16-1-2023 Appelvinken, Ijsvogels, 
Goudvinken, Lijsters, Spechten 

Voorstelling Aula 

16-1-2023 Grutto's, Nachtegalen, 
Tuinfluiters, Wielewalen, 
Zeearenden 

Voorstelling Aula 

16-1-2023 Eenden, Merels, Mezen, 
Mussen 

Voorstelling Aula 

19-1-2023 Zwanen Museumbezoek 

20-1-2023 Merels en Eenden Kleutervrije dag 

23-1-2023 Merels, Mussen, Mezen, 
Eenden 

Schoolreis 

25-1-2023 Lijsters Excursie Verwonder om de 
Hoek 

27-1-2023 Alle groepen Studiedag 

 

Ingekomen Post/Mail  

 

Beste allemaal, 

 

De laatste woensdagen in november (23 en 30) vinden de 3x3 

Basketbaltoernooien plaats, maar dit kalenderjaar sluiten we af 

met het Schaaktoernooi! 

Vandaag een reminder om hiervoor in te schrijven en meer informatie kunt u vinden in 

deze mail of op onze website. 



 
 

SCHAKEN 

Wanneer vindt het Schaaktoernooi plaats? 

Op woensdag 7 december 2022 vindt het Schoolsport071 Schaaktoernooi plaats in 

Buurthuis Op Eigen Wieken, Valkenpad 5. Dit toernooi is bedoeld voor kinderen uit de 

groepen 3 t/m 8!  

Alle kinderen uit de groepen 3 t/m 8 kunnen deelnemen en het is dus niet nodig om 

“geoefend” te zijn. Bij het toernooi staan meedoen en plezier centraal.  

Nadat de inschrijving is gesloten zullen wij jullie op de hoogte stellen van het 

programma, tijdsduur etc. 

 

Tot wanneer kan ik inschrijven en hoe moet ik dit doen? 

• Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 23 november 2022! 

• Gelieve het formulier, Word bestand uit de bijlage, zo volledig mogelijk invullen en 

mailen naar Leonore Biemans-Braggaar: oewtechnisch@hotmail.com 

 

Wat zijn de kosten voor het Schaaktoernooi? 

Zoals jullie weten, zijn dit schooljaar al onze Schoolsporttoernooien gratis vanwege ons 

75 jarig jubileum! 

Ook in het kader van dit jubileum zullen alle deelnemers na afloop een certificaat en een 

ander aandenken mee naar huis krijgen. 

 

Meer informatie is te vinden op: 

https://www.schoolsportcommissieleiden.nl/leiden/schoolsportcommissie/overzicht-

aanbod/scholen/bekijk/1492/schaaktoernooi-bao 

Mochten er toch nog vragen zijn dan kunt u ons bereiken via één van de genoemde e-

mailadressen. 

Is deze mail niet voor u bestemd? Wilt u dan zo vriendelijk zijn om hem door te zetten 

zodat de mail bij de juiste persoon terecht komt. 

 

Alvast bedankt! 

 

Met sportieve groeten, 

mede namens Leonore Biemans-Braggaar 

 

Patrick Nutting 

Gemeente Leiden  

Schoolsport- en Sportstimuleringscoördinator 

Team Sport, Gezondheid & Welzijn 

06 36 55 83 62 of 071 516 3802 

Ma |Di |Wo|Vr 

www.schoolsport071.nl  

www.sportkennismakingleiden.nl  

www.leiden.nl/gemeente 

 

mailto:oewtechnisch@hotmail.com
https://www.schoolsportcommissieleiden.nl/leiden/schoolsportcommissie/overzicht-aanbod/scholen/bekijk/1492/schaaktoernooi-bao
https://www.schoolsportcommissieleiden.nl/leiden/schoolsportcommissie/overzicht-aanbod/scholen/bekijk/1492/schaaktoernooi-bao
http://www.schoolsport071.nl/
http://www.sportkennismakingleiden.nl/
http://www.leiden.nl/gemeente


 

 
 



 
 

 

 
Artikel Nieuwsbrief 

Zo help je kinderen een scheiding door! 
 
 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in samenwerking met psycholoog en 

opvoedkundige Tischa Neve een webinar voor ouders van kinderen tussen de 2 en 16 jaar 

die gaan scheiden of gescheiden zijn. 

 

Een scheiding heeft een grote impact, zeker als er kinderen in 

het spel zijn. Als je uit elkaar gaat heb je de 

verantwoordelijkheid om dit proces zo goed mogelijk te laten 

verlopen en te begeleiden voor je kinderen. Maar hoe vertel je 

het je kinderen? Hoe ga je om met hun emoties en die van 

jezelf? Hoe zorg je dat jullie kinderen zo goed mogelijk door de 

scheiding heen komen? 

Psycholoog en opvoedkundige Tischa Neve, bekend van tv en andere media, geeft in dit webinar 

tips om kinderen goed te begeleiden tijdens het proces van een scheiding.  

 

Dus ben jij gescheiden of zit je midden in een scheiding en wil je zorgen dat jouw kinderen zo goed 

mogelijk door de scheiding komen? Meld je dan snel aan om bij dit webinar vol inspiratie en tips te 

zijn! De webinar “Zo help je kinderen een scheiding door!” is heel 2022 gratis te bekijken op de 

website.  

 

Voor aanmelden of meer informatie ga naar www.cjgcursus.nl of klik op deze link.  

 

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen 
Website: www.cjgcursus.nl 
E-mail: info@cjgcursus.nl 
Telefoon:  088 254 23 84 
 @ cjgcursus 

 
 
 

Beste ouders,  

Sinds afgelopen September zijn wij begonnen met onze Uniek turnen groep! Wij zijn erg  trots dit te 
mogen delen! Wij hebben de groep opgezet omdat er momenteel in Leiden heel weinig aanbod voor 
na schoolse sporten is voor deze doelgroep.  

De groep is voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar met een verstandelijke beperking die wel graag 
zouden komen turnen, maar niet binnen een reguliere turngroep passen. Tijdens deze les is er meer 
aandacht voor de kinderen omdat het een kleine groep is en bieden we op verschillende niveaus, de 
verschillende turn onderdelen aan.   

https://www.cjgcursus.nl/
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3568&ForcePreview=cursus
http://www.cjgcursus.nl/
mailto:info@cjgcursus.nl
https://www.facebook.com/pages/CJGcursus/211788175601176
https://www.instagram.com/cjgcursus/


 

Via onder andere scholen hopen wij de kinderen die dit misschien leuk zouden vinden te bereiken. 
Wij zouden het dan ook erg leuk vinden als jullie dit bericht met de ouders zouden kunnen delen.  

De lessen zijn op donderdag middag van 17.00-17.45 uur, in de gymzaal aan de Bachstraat 101 
2324GA Leiden.  

Lijkt het jou leuk om te komen turnen? Meld je dan nu aan voor een proefles.  Klik op onderstaande 
link en kies voor, Uniek turnen groep 3,4,5,6,7,8: 
https://pr01.allunited.nl/club.php?transh=b407b7f1d203c46349ac2bf4c48dbafd&statustempcode=R
E  

Wilt u alleen meer informatie? Mail dan: Recreatie@gymsportleiden.nl   

Ik hoor graag of jullie dit voor ons zouden willen delen.  

Met vriendelijke groet,  

Dione van Velzen   

Trainster Uniek turnen groep  

 

 

https://pr01.allunited.nl/club.php?transh=b407b7f1d203c46349ac2bf4c48dbafd&statustempcode=RE
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