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Nieuws vanuit het management
Beste ouders,
Terwijl de buitenwereld in de ban is van corona, proberen we op school de rust te
behouden en ons te richten op het onderwijs. Sommige (onderwijs)activiteiten konden
vanwege de corona richtlijnen niet door gaan, zoals werken of eten bij de Plaza, inkopen
doen bij onze eigen Albert Klein, zwemlessen bij Basalt en optreden voor elkaar tijdens
het open podium. Hoe jammer wij dit ook vinden, wij willen de kans op besmetting zo
klein mogelijk houden door de nodige voorzorgsmaatregelen te hanteren. Gelukkig is het
zwembad inmiddels weer open. Mooi is het om te zien dat er leuke alternatieven worden
ontwikkeld voor de activiteiten die geen doorgang kunnen vinden. Zo levert Albert Klein
de bestelling bij de klas af en worden er in plaats van excursies leuke activiteiten gedaan
in de klas.
Je merkt dat de kinderen er steeds meer aangewend raken om afstand te houden en zich
aan de looproutes te houden. De meeste kinderen lijken er ook aan gewend dat de juf
een mondkapje draagt en binnen het VSO zie je een toenemend aantal leerlingen dat zelf
een mondkapjes draagt.
Gelukkig zijn er tot nu toe geen leerlingen van De Thermiek besmet geraakt. Onder de
medewerkers zijn er wel enkele collega’s positief getest en ook binnen de gezinnen van
leerlingen en medewerkers zijn enkele gevallen van besmetting geconstateerd. Voor
zover wij weten is iedereen goed hersteld. Omdat wij gezien onze kwetsbare leerlingen
geen enkel risico willen nemen, volgen wij bij contact met besmette personen altijd het
GGD advies op rond quarantaine maatregelen. We rekenen hierbij op uw begrip. Twijfelt
u of uw kind naar school toe kan, neem gerust contact met ons op. Wij hopen van harte
dat iedereen gezond blijft!
Hartelijke groet,
Mireille Rozeboom (teamleider so-a), Diony Breedveld (teamleider so-m),
Claudy Luiten (teamleider so-t) en Tiny Hoekema (vso-db)
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Corona-richtlijnen
In de Thermiekflits van oktober heeft u kunnen lezen wat de afspraken zijn rondom
corona/covid-19. We hebben gemerkt dat er toch nog vragen zijn over de
quarantaineperiode, wanneer er sprake is van corona in het gezin.
Indien er sprake is van covid-19 in een gezin, dan gaat het gezin in quarantaine. Deze
quarantaine duurt tot 10 dagen nadat iedereen 24 uur klachtenvrij is. Tussentijds testen
heeft geen zin: de kans is te groot dat corona zich pas uit nádat de test afgenomen is.
De enige uitzondering op de quarantaineperiode is wanneer het gezinslid met corona zich
volledig buiten het gezin plaatst en er totaal geen contact met de rest van het gezin is. In
dat geval gaat de periode van 10 dagen in op het moment dat dit gezinslid zich
afgezonderd heeft.
Wij hebben regelmatig contact met de GGD en hanteren deze landelijke richtlijnen
Resonansbreed. U begrijpt dat wij, met onze kwetsbare doelgroep, geen enkel risico
willen nemen.

Kerst
De kerstperiode met alle gezelligheid en vooral heel veel aandacht voor de mensen om
ons heen zal op school deels een andere invulling krijgen, door de beperkingen die
corona met zich meebrengt. Natuurlijk proberen we de kinderen hier zo weinig mogelijk
last van het laten hebben.
Ouders spelen altijd een belangrijke rol in deze tijd, maar helaas zal dat dit jaar niet
mogelijk zijn. We zullen uw inzet en aanwezigheid dan ook erg missen. Dit betekent dat
het team dit op zich zal nemen, maar dit doen zij met liefde. De boom in de hal zal er
gewoon staan, de aula wordt als vanouds versierd en kerstmuziek zal door de school
klinken.
Op de donderdag voor de kerstvakantie zal er een gezellige maaltijd in de klas
georganiseerd worden. We zouden het fijn vinden als u daarvoor iets mee zou willen
geven aan uw zoon of dochter. Omdat we deze maaltijd wel corona-proof willen
organiseren, ontvangt u hier binnenkort meer informatie over.

Passend Lezen
Lezen kan altijd! Dus ook als je blind, slechtziend of dyslectisch bent. Bibliotheekservice
Passend Lezen heeft voor iedereen met een leesbeperking een passende oplossing, zoals
Audiolezen, Braillelezen, Letterlezen en Combilezen.
De collectie van Passend Lezen bestaat uit meer dan 80.000 gesproken boeken en een
uitgebreide kiosk met circa 125 gesproken titels van populaire kranten en
tijdschriften. Aanvullend zijn er ruim 18.000 brailleboeken verkrijgbaar. Daarmee komt
leesplezier binnen ieders bereik. De collectie is exclusief beschikbaar voor mensen met
een leesbeperking.
Passend Lezen globaal vijf categorieën van mensen met een leesbeperking:

Blinden

Slechtzienden

Dyslectici

Mensen met een cognitieve beperking, zoals: afasie, een verstandelijke beperking
of andere beperkingen van cognitieve aard

Mensen met een motorische beperking, zoals: reuma, fibromyalgie, dystonie,
Multiple Sclerose, Parkinson of andere motorische beperkingen
Passend Lezen heeft een collectie voor jeugd en jongeren onder de naam Superboek!
De leukste en nieuwste boeken in audio, braille, voelboekjes of
Jumboletter. Handig ingedeeld op leeftijd. Zo duik je in een
collectie van ruim 14.000 gesproken boeken, 100 hoorspelen,
20 tijdschriften en meer dan 3000 boeken in braille. Van Jip en
Janneke, Mees Kees tot aan Dummie de Mummie, Divergent,
Julius Zebra en Kidsweek. Het is allemaal te vinden in een
leesvorm naar keuze
De collectie van Passend Lezen is exclusief beschikbaar voor mensen met
een leesbeperking. Vanwege afspraken met uitgevers is er een Verklaring
Leesbeperking nodig om je in te kunnen schrijven. Een Verklaring Leesbeperking geef je
af door de inschrijfprocedure te doorlopen, het soort leesbeperking te selecteren en een
vinkje te plaatsen bij de optie 'Verklaring Leesbeperking'.
Voor kinderen tot 18 jaar is het lidmaatschap gratis!
Op de site: www.passendlezen.nl is meer informatie te vinden en kun je lid worden.

Nieuwe rekenmethode
Al heel wat jaren is de methode Alles Telt dé rekenmethode die gebruikt wordt in SO-T.
Alles Telt is in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een nieuwe versie, die begin dit
schooljaar op de markt is gekomen. Voor ons reden om te onderzoeken of wij met deze

nieuwe versie willen gaan werken, Alles Telt Q, of dat er een andere rekenmethode is die
het beter past bij de visie die wij op het rekenonderwijs hanteren en dus ook beter past
bij de leerlingen.
Vorig schooljaar is dit traject gestart, maar er kwam vertraging vanwege de lockdown.
Aan de hand van een checklist en voorlichtingen van diverse methodes hebben we voor
de zomervakantie een selectie gemaakt en twee methodes uitgekozen om uit te
proberen, namelijk Alles Telt Q en Wereld in getallen 5.
Na de zomervakantie zijn er in alle groepen van SO-T proeflessen gegeven uit beide
methoden en aan de hand van de ervaringen en een checklist waar de methode aan
moet voldoen, hebben we een keus gemaakt. Na de kerstvakantie gaan we over op de
methode Wereld in getallen 5 (WIG5). Op dit moment treffen we voorbereidingen zodat
de leerlingen in januari zo goed mogelijk kunnen starten in deze nieuwe methode. De
belangrijkste reden dat er gekozen is voor WIG5 is dat de werkboeken wat betreft layout erg rustig en overzichtelijk zijn en dat er per dag 1 doel wordt aangeboden.

Wijziging functienaam teamleider naar afdelingsdirecteur
De school van uw kind valt onder de stichting Resonans. Deze stichting bestaat bijna
twee jaar. In de afgelopen periode is geëvalueerd of de organisatie goed is ingericht. Dat
is het geval. Wel vinden er enkele kleine aanpassingen plaats. Zo heet de teamleider van
de afdeling waarin uw zoon of dochter zit voortaan afdelingsdirecteur. De reden
hiervoor is dat gebleken is dat het voor ouders, sollicitanten en externen het woord
'directeur' duidelijker is als men de directie van een school wil spreken. Omdat de
betreffende teamleiders directeur zijn van een afdeling, is gekozen voor de functienaam
afdelingsdirecteur. Behalve de naam verandert er voor u niets. Indien u de
leidinggevende van een afdeling wilt spreken, kunt u voortaan contact opnemen met de
afdelingsdirecteur.

MR
Woensdag 18 november hebben de MR leden overleg gehad, dit keer online.
Onderwerpen die besproken zijn:



Start van een 5de kleutergroep per februari. Omdat er een wachtlijst ontstaan
was, is besloten een nieuwe kleutergroep te starten;
Studiedag 18 november: alle afdelingen zijn bezig geweest een vertaalslag te
maken van schoolplan en jaarplan naar concrete actiepunten.







Onderwijsassistenten zijn geschoold op het gebied van medicatie en het vso team
heeft een scholing Kanjertraining gevolgd;
Basalt heeft een nieuw computersysteem HIX. De invoering brengt veel werk met
zich mee waardoor er maar een beperkt aantal therapieën ingepland kunnen
worden;
Financiën: er wordt hard gewerkt aan een begroting voor 2021. De GMR heeft
adviesbevoegdheid t.a.v. de begroting Resonans breed. Dit bracht ons op het punt
dat er niemand van de MR van De Thermiek in de GMR zit. Hierover gaan we op
korte termijn in gesprek met de GMR;
Corona maatregelen op school:
 Er is op school een corona adviesgroep in het leven geroepen die het MT
adviseert over maatregelen op school op basis van de RIVM richtlijnen. Een
van de adviezen is dat medewerkers meteen na schooltijd naar huis gaan en
daar verder hun voorbereidingen doen. Aan dit advies wordt gevolg gegeven.
 Sinds deze week kunnen medewerkers gebruik maken van de sneltest bij
Basalt.
 Het vervangingsplan waarbij elke groep 1x per 14 dagen een dag thuis is,
werkt goed. Het is niet nodig geweest groepen onverwacht naar huis te sturen
of op te delen. De laatste twee weken waren er wat minder zieken. De
verwachting is dat de sneltest ook als gevolg heeft dat er minder medewerkers
afwezig zijn. We hebben afgesproken dat we tot half december kijken hoe het
ziekteverzuim zich ontwikkelt. Misschien kan de frequentie van thuis blijven
van groepen daarna omlaag gebracht worden? Tot de kerstvakantie gaan we
nog op dezelfde manier door. Via klassenouders zijn andere ouders benaderd
met de vraag of zij in januari en februari dezelfde thuisdag voor hun kind
willen houden of voorkeur hebben voor een wissel. Ouders die nog niet
benaderd zijn kunnen ook per mail aangeven of ze voorkeur hebben voor
dezelfde dag of dat ze willen wisselen (voor 1 dec naar mailadres
mr@dethermiek.nl) Zoals u begrijpt kunnen daarbij niet met alle individuele
wensen van ouders rekening gehouden worden.

Voorstelronde nieuwe MR leden
De komende nieuwsbrieven zullen de nieuwe MR leden zich voorstellen, we beginnen met
Shymaa Ebrahim.
Hi beste ouders,
Mijn naam is Shymaa Ebrahim, 30 jaar jong en moeder van Adaem. Adaem zit in leerjaar
2 in de klas de Merels. 3 jaar geleden heb ik mijn opleiding Juridisch
Medewerker Zakelijke Dienstverlening MBO 4 afgerond, maar omdat
de zorg van Adaem intensief is, heb ik besloten fulltime moeder te
zijn voordat ik enige stappen zou gaan maken op de
arbeidsmarkt. Met mijn juridische achtergrond vind ik deze functie
erg interessant, ik ben erg van het uitzoeken bijvoorbeeld, waardoor
ik denk dat ik een waardevolle bijdrage kan leveren bij de MR.
Toen ik zag dat er een plek vrij kwam in de MR werd ik enthousiast.
Ik heb in mijn schoolcarrière ook meegedraaid in de leerlingenraad
voor een aantal maanden en ik heb het erg naar mijn zin gehad.
Van nature ben ik al iemand die zich inzet voor een betere wereld, maar het gezegde
luidt dat die bij jezelf begint.

Mijn zoon zal denk ik op de Thermiek blijven tot het tijd is voor het voortgezet onderwijs,
dat betekend dat de Thermiek 8 jaar deel uit zou gaan maken van ons leven. Het eerste
jaar zit er op en al met al kan ik zeggen dat dit een hele fijne school is, waarbij ik zie dat
de kinderen het heerlijk naar hun zin hebben en zich thuis voelen.
Ik als ouder zit graag in de MR, omdat ik graag wat terug doe voor de Thermiek, uit
dankbaarheid dat mijn zoon zo op zijn plek zit en alle hulp krijgt die hij behoevend is en
om mij in te kunnen zetten voor een blije en gelukkige school voor deze mooie en
speciale kinderen. Hun belang staat op nummer één. Belang twee is voor mij de ouders,
ik zou graag een stem voor jullie zijn. Omdat ik Adaem zelf breng en haal naar school en
klassenouder ben, heb ik sneller interactie met ouders. Hierdoor kan ik ieder zijn
mening meenemen, waardoor jullie visie ook wordt meegenomen in onze taken als MR.
Mijn motto is: Een betere wereld begint bij jezelf, maar samen staan we sterker.
Met vriendelijke groet,
Shymaa Ebrahim

Jaarplanning 2020-2021

Datum

groep

activiteit

2-dec

Alle leerlingen

Sinterklaas

17-dec

Alle leerlingen

Kerstviering

18-dec t/m 1-jan

Alle leerlingen

Kerstvakantie

18-jan

Alle leerlingen

Studiedag

22-jan of 29-jan

Zwaluwen

Excursie *

25-jan

De Kiekendieven

Theater *

25-jan

De Valken

Theater *

25-jan

De Condors

Theater *

*In verband met Corona zijn deze activiteiten onder voorbehoud.

