
 

 

 

Thermiekflits maart 2023 1 

 

Maart 2023  

 

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, 

 

Voor u ligt de oudernieuwsbrief van maart.  

Op woensdag 22 maart hebben de medewerkers van De Thermiek een studiedag. De 

leerlingen zijn die dag niet op school.  

Op deze studiedag krijgt een deel van het SO krijgt scholing omtrent ‘begrijpend lezen’, 

een ander deel van het SO gaat aan de slag met ‘de verteltafel’ en het VSO krijgt 

scholing over ‘doordacht passend lesmodel’. We hopen op een leerzame studiedag. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Tiny Hoekema (afdelingsdirecteur vso-db) 

Claudy Luiten en Diony Breedveld (afdelingsdirecteuren so) 

 

Testen op corona niet meer nodig  
Per 11 maart 2023 zijn de adviezen van de overheid met betrekking tot het testen op 

corona en isolatie na een coronabesmetting vervallen. Er hoeft dus geen coronatest meer 

gedaan te worden bij coronaklachten.  

 

Van iedereen wordt wel verwacht dat 

hij/zij zich houdt aan de algemene 

adviezen vanuit de overheid. 

 

Dit betekent o.a. dat leerlingen en 

medewerkers bij klachten die passen bij 

luchtweginfecties, zoals hoesten, niezen, 

keelpijn en een loop- of snotneus naar 

school mogen.  

 

Op het moment dat zij zich echt ziek voelen geldt wel het dringend advies om thuis te 

blijven. 

Voor iedereen met of zonder klachten geldt: 

• Hoest of nies in de elleboog.  

• Was vaak en goed handen met water en zeep.  

• Zorg voor voldoende ventilatie van binnenruimtes. 

 

mailto:dbreedveld@resonansonderwijs.nl


 

Uitnodiging 
 
Beste ouders,  

 

Er is weer een kijkdag en ook worden de zwemdiploma's uitgereikt 

aan alle kinderen. 

Data zijn: vrijdag 14 april, dinsdag 18 april en woensdag 19 april. 

 

Bij deze bent u van harte uitgenodigd! 

De kinderen zwemmen gewoon op normale lestijden! 

 

Op dinsdag 11 april om 11.15 uur wordt er door een klein groepje afgezwommen voor 

ABC diploma van NRZ. Hiervoor krijgt u als ouder nog  apart een uitnodiging.  

 

Op 11 april vervallen de lessen voor de appelvinken en de merels en tevens van een deel 

van de kiekendieven die niet voor ABC afzwemmen. 

 

Gr Conny (zwemjuf) 

 

 

 

Informatie met betrekking tot schoolzwemmen op De Thermiek 
                                       

 

Algemeen 

Voor leerlingen in de afdeling SO is schoolzwemmen onderdeel van hun 

onderwijsprogramma. Schoolzwemmen valt daarmee onder verantwoordelijkheid van de 

school. 

Voor de zwemlessen maken wij gebruik van de faciliteiten van Basaltrevalidatiecentrum, 

zowel het zwembad als personeel. Basalt heeft geschoolde zweminstructeurs die de 

lessen verzorgen. 

Het zwembad van Basalt heeft een verstelbare bodem, op basis van de groep die zwemt 

kan de 

diepte van het bad worden aangepast. 

 

Deelnemers 

Vanaf SO-A (4 jarigen) gaan leerlingen eenmaal per week schoolzwemmen.  

Voor de leerlingen tot en met negen jaar die in SO-T zitten wordt schoolzwemmen 

klassikaal aangeboden, vanaf tien jaar alleen voor leerlingen die nog oefenen voor het 

officiële NRZ diploma. 

Voor de leerlingen van SO-M maakt schoolzwemmen de gehele SO periode deel uit van 

het lesprogramma. 

Bij het verlaten van de afdeling SO stopt het schoolzwemmen. 

 

Begeleiding 

De gediplomeerde instructeurs worden in de begeleiding bijgestaan door vrijwilligers en 

stagiaires van verschillende opleidingen. Voor de zwemlessen zijn stagiaires ingezet van 

de opleidingen CIOS en Sport & Bewegen. Stagiaires van de opleiding Dienstverlening 



 
helpen bij het omkleden en begeleiden in het water. Elke stagiaire is in het bezit van een 

VOG (Verklaring omtrent het gedrag). 

De groepsleiding van de groep is ook zelf aanwezig en begeleidt de leerlingen waar 

nodig. Uit oogpunt van verantwoordelijkheid voor schoolzwemmen is er vanuit school 

altijd een leerkracht aanwezig tijdens de zwemles. 

 

Uitgangspunten 

Belangrijk bij de zwemlessen is het plezier beleven en de zelfredzaamheid in het water. 

Gezien de uiteenlopende motorische mogelijkheden van de doelgroep wordt een 

maatwerktraject geboden in het zwemprogramma van het kind. 

 

Contact 

Tijdens en rond de zwemles is er direct contact tussen de zweminstructeurs en de 

leerkracht van de klas. Via dit contact kunnen ook vragen van ouders gesteld worden. 

Voor ouders is tweemaal per jaar een kijkles. Rond de herfstvakantie is de kijkles 

bedoeld om de doelen voor het kind te bespreken. Aan het eind van het schooljaar 

zwemt elk kind af voor het beoogde (school)diploma/certificaat en hierbij zijn ouders en 

opa’s/oma’s welkom. 

 

Opbouw zwemles 

Er zijn verschillende niveaus en zwemtrajecten die gevolgd kunnen worden. Per kind 

wordt een passend vaardigheidstraject aangeboden. Elk schooljaar wordt afgesloten met 

een certificaat/ eigen diploma. Indien mogelijk kunnen leerlingen ook het officiële ABC 

diploma (afgegeven door NRZ) behalen. 

 

In de kleutergroepen wordt gestart met speelse vormen van bewegen in het water. 

Er wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van hulp- en drijfmiddelen zodat kinderen zelf 

ervaren wat water met hen doet en hoe hier mee om te gaan. 

Om het hoogst haalbare diploma te behalen volgt elke leerling de opbouw zoals we die 

binnen het schoolzwemmen hanteren. Leerlingen die vaardiger zijn en zich de zwemslag 

vlot eigen maken, doorlopen de fasen sneller. 

 

Diploma’s 

Binnen de zwemlessen en de verschillende groepen zit uiteraard een verschil tussen de 

kinderen en hun vaardigheden. Daarom zijn er per niveau verschillende diploma’s 

opgesteld, deze kunnen ook per kind individueel gemaakt worden (op maat). 

 

De (school)diploma’s die een kind kan behalen zijn:  

• Spelende otter 

• Waterotter 1 + op maat  

• Waterotter 2 + op maat 

• Waterotter 3 + op maat 

• NRZ diplomatrajecten A, B, C: 

o A- Certificaat (van Basalt of NRZ) 

o B- Certificaat (van Basalt of NRZ) 

o C- Certificaat (van Basalt of NRZ) 

• Aanvullende certificaten: 

o Tijd Certificaat 

o Balvaardigheid Certificaat 

o Reddende otter 

o Snorkelende otter 



 
 

Afhankelijk van de vorderingen en prestaties in het water kan tussentijds een aanpassing 

gedaan worden in het traject dat een kind volgt. 

 

Spelende otter 

Bij de spelende otter wordt op een speelse manier de aandacht gevestigd op de 

voortbewegingsvormen in het water. Deze activiteiten worden aangeboden in de 

kleutergroepen en aan leerlingen voor wie overige diploma’s niet haalbaar zijn. Het gaat 

om de volgende activiteiten: 

• Lopen / drijven door de stroming 

• Zelfstandig voortbewegen (eventueel met hulpmiddel) 

• Met zwem attributen spelen in het water (blokjes, ballen, matten etc.) 

• Memoryspel 

 

Waterotter 1 

Waterotter 1 is gebaseerd op watergewenning. Hier gaat het dus vooral om het kennis 

maken met 

het water en het ontdekken ervan. 

Eisen die bij het schooldiploma van een Waterotter 1 horen: 

• Lopen door het water heen. 

• Bellen blazen in het water. 

• Met hulp van een begeleider, voortgesleept worden op de buik en op de rug in een 

horizontale houding. 

• Spelvormen. 

 

Waterotter 2 

Waterotter 2 is uiteraard een vervolg van Waterotter 1. Hier gaan we nog een stapje 

verder met de watergewenning en hier wordt de zelfredzaamheid aan toegevoegd. 

Eisen van het schooldiploma Waterotter 2 zijn: 

• Met hulp van een begeleider, 5 tellen drijven op de rug. 

• Met hulp van een begeleider, 5 tellen drijven op de buik. 

• Vanuit buik- en rugligging gaan staan. Eventueel met hulp. 

• Van de kant het water in gaan waarna met hulp van buikligging naar rugligging 

wordt gedraaid in deze houding 5 seconden blijven liggen.  

 

Waterotter 3 

Het Waterotter 3 schooldiploma is meer gericht op vergroten van de zelfredzaamheid. 

Om die reden is het een grote stap van Waterotter 2 naar Waterotter 3. Bij Waterotter 2 

ging het voornamelijk nog om watergewenning en de daarbij komende vaardigheden, 

eventueel met hulp van begeleiding. 

Bij waterotter 3 gaan we al richting het zelfstandig zwemmen, ter voorbereiding van het 

A- Diploma 

(NRZ). 

Eisen van het schooldiploma Waterotter 3 zijn: 

• Zelfstandig 20 meter op de buik en 20 meter op de rug zwemmen. 

• Drijven op de buik gedurende 5 seconden. 

• Drijven op de rug gedurende 10 seconden. 

• Draai van buik- naar rugligging en van rug- naar buikligging. 

• Ring pakken onder water.  

 

Waterotter 1,2 en 3 op maat 

De Waterotter 1 t/m 3 op maat zijn gebaseerd op de vaardigheden van de kinderen 

wanneer zij nog niet alle eisen van de respectievelijke Waterotter schooldiploma’s 



 
beheersen. Dit wordt individueel bepaald en als maatwerktraject aangeboden. Enkele 

voorbeelden kunnen zijn bij bijv. 

 

Waterotter 1 op maat: 

• Spetters verdragen. 

• Met de mond het water raken 

• Met hulp op rug slepen door water, hoofd/oren niet in het water 

 

Waterotter 2 op maat: 

• 5 tellen drijven op rug 

• 2 tellen drijven op buik 

• Van kant te water met hulp 

• Van lig naar staan met hulp 

 

Waterotter 3 op maat: 

• Zelfstandig 10 meter zwemmen op de rug en 5 meter op de buik 

• Met hulp draaien van buik naar rug en zelfstandig van rug naar buikligging. 

 

Bij deze schooldiploma’s wordt dus gericht gekeken naar wat kinderen wel halen bij de 

verschillende vaardigheden en wat nog net een stapje te ver is of niet tot de 

mogelijkheden behoort. 

 

A, B, C diploma en certificaten 

Na de Waterotter diploma’s gaan we richting de A, B, C diploma’s en de 

Certificaten. De eisen van de NRZ diploma’s zijn te vinden op www.nrz-nl.nl 

Om voor deze officiële diploma’s A, B en C in aanmerking te komen moet 

een kind voldoen aan bepaalde minimumeisen. 

Een Certificaat van het A, B en C diploma verstrekken we als school wanneer 

een kind nog niet aan alle eisen voldoet. Op het certificaat staat vermeld 

welke onderdelen een kind wel heeft behaald. 

De Certificaten zijn schooldiploma’s die wij zelf maken. Het officiële A/B of C 

diploma wordt afgegeven door het NRZ (Nationale Raad Zwemveiligheid). 

Basalt heeft een licentie om deze diploma’s af te nemen. Via de NRZ geeft 

het RRC ook certificaten af, deze worden alleen afgegeven als kinderen niet 

de lichamelijke mogelijkheden hebben om alle onderdelen van het officiële 

diploma te halen. 

  

Aanvullende certificaten 

Naast de voorgaande (school)diploma’s creëren wij ook extra certificaten. Deze kunnen 

afgegeven worden tijdens de gehele periode van het schoolzwemmen (gehele 

schoolloopbaan). Ieder schooljaar wordt per kind gekeken welke doelen haalbaar zijn, 

waarbij plezier en enthousiasme in het water voorop blijven staan. 

 

De extra certificaten zijn: 

Tijd Certificaat 

Een tijd certificaat spreekt eigenlijk voor zich, hier gaan kinderen 10 minuten lang 

zwemmen, na die 10 minuten wordt er gekeken hoeveel banen hij/zij heeft gezwommen. 

Het aantal banen worden dan genoteerd op het diploma. Dit kan met of zonder hulp of 

hulpmiddel. 

 

Balvaardigheid Certificaat 

Bij balvaardigheid komen de volgende dingen aan te pas: 

 



 
• 30 seconden ongelijkzijdig watertrappen 

• 20 meter zwemmen met de bal ( zwemslag naar keuze ) 

• 5 x overgooien met de bal als tweetal over een afstand van 2 meter 

• Spelvorm met de bal 

 

Reddende otter 

Bij de reddende otter komen de volgende vaardigheden te pas: 

• Over 10 meter reddend zwemmen 

• Peddelen met het grote vlot naar de drenkeling 

• 60 seconden blijven drijven in de Help-houding (Drijven in een foetushouding 

waarbij men zich klemt om hulpmiddel en benen stil gehouden worden. Hierbij verliest 

men zo min mogelijk warmte als men  in koud water terecht komt). 

• Van de kant te water gaan met een hurksprong 

 

Snorkelende otter 

Bij de snorkelende otter komen de volgende vaardigheden te pas: 

• Zwemmen met flippers 

• Zwemmen met een duikbril 

• Kennismaken met een snorkel 

• Onderwater zwemmen met duikbril op 

 

Hospital Hero 
Beste ouders /verzorgers en leerlingen 

 

Er is een speciale app ontwikkeld voor 

kinderen die regelmatig naar het 

ziekenhuis moeten voor polibezoek en 

allerlei onderzoeken moeten ondergaan.  

Deze app heet Hospital hero 

Je gaat op safari door het ziekenhuis 

Deze animatie app maakt het bezoek aan 

het ziekenhuis minder spannend . 

De app bereidt ouders en kinderen voor en 

biedt afleiding tijdens het bezoek. 

 

Hierbij de website met verdere informatie. 

https://www.hospitalhero.nl/#section-

home 

 

Groeten Roos, Marleen en Carline ( 

kinderverpleegkundigen van de Thermiek ) 

 

Planning  2022-2023  

 

Datum Klas(sen) Activiteit 

20-3-2023 Haviken buitenles 

https://www.hospitalhero.nl/#section-home
https://www.hospitalhero.nl/#section-home


 

20-3-2023 Kieviten, Zwaluwen, Sperwers, 
Valken 

Voorstelling InsBlau 

22-3-2023 Alle groepen Studiedag 

24-3-2023 Mezen en Mussen Kleutervrije dag 

27-3-2023 Condors buitenles 

27 - 28 mrt SO-M, VSO en onderbouw SO-T Sportevenementen 

28-3-2023 De Appelvinken schoolreis Legoland 
Scheveningen 

29-3-2023 Haviken, Condors, buizerds sportevenementen 

29-3-2023 Lijsters, Uilen, Zwanen Voorstelling Aula 

30-3-2023 Kiekendieven juffendag 

31-3-2023 Merels en Eenden Kleutervrije dag 

31-3-2023 Zwanen Kinderboerderij 

3-4-2023 Eenden, Merels, Mezen, Mussen. 
Lijsters 

Open Podium 

3-4-2023 Appelvinken, Goudvinken, 
Ijsvogels, Spechten, Sperwers, 
Uilen, Valken, Zeearenden 

Open Podium 

4-4-2023 Buizerds, Condors, Kiekendieven, 
Haviken, Meeuwen, Zwanen 

Open Podium 

4-4-2023 Grutto's, Kieviten, Nachtegalen, 
Tuinfluiters, Wielewalen, 
Zwaluwen 

Open Podium 

5-4-2023 Grutto's Excursie in de duinen 

7-4-2023 Alle groepen Goede vrijdag 

10-4-2023 Alle groepen Tweede Paasdag 

13-4-2023 Nachtegalen Excursie 

13-4-2023 Zwanen Gastles 

14-4-2023 Merels en Eenden Kleutervrije dag 

21-4-2023 Alle groepen Koningsspelen 

24 apr t/m 5 mei Alle groepen Meivakantie 

 

 

 

Ingekomen Post/Mail   



 

Wat niemand weet…. 
De website “wat niemand weet…” is een website 

voor ouders van een zorgintensief kind. 

 

Zij organiseren een webinar over Werk & 

Mantelzorg. Zie link.  

https://wat-niemand-weet.nl/product/webinar-

werk-mantelzorg/ 

Datum: dinsdag 18 april 2023 

Tijd: 10.00 – 11.30 uur 

Locatie: online via ZOOM vanachter je eigen 

keukentafel met je eigen kop koffie of thee 

Facilitators: Machteld Louwaard en Veronique Werz 

Kosten: € 25,00 (inclusief 21% btw)  
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