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Nieuws vanuit het management
Beste ouders,
Nu de dagen korter worden en het eind van het jaar nadert, is het ook tijd om terug te
kijken op het afgelopen jaar. Wat een bijzonder jaar was het. Wie had aan het begin van
2020 kunnen vermoeden dat het coronavirus zo’n grote invloed zou kunnen hebben op
ons leven? Geen handen meer schudden, mondkapjes dragen en afstand houden van
elkaar werd het nieuwe normaal. Hoewel normaal? We misten en missen nog steeds een
knuffel en een arm om ons heen. Dit geldt ook zeker voor onze leerlingen. Maar we
hielden ons waar mogelijk aan de corona regels om besmettingen te voorkomen.
We beseffen goed dat het voor menig ouder een extra spannende tijd geweest is, want
hoe kwetsbaar zijn veel van onze leerlingen. Ook voor de groepsleiding was het
spannend, want op veel groepen was het niet mogelijk afstand van leerlingen te houden
omdat leerlingen dit niet begrepen en toch de nabijheid van de juf zochten. Ook bij de
verzorging was er natuurlijk geen sprake van afstand houden.
School en ouders hadden de gezamenlijke opdracht ervoor te zorgen dat de situatie op
school veilig bleef. Wanneer een leerling verkouden was, vroegen we ouders om hun kind
thuis te houden. We beseften goed hoe moeilijk dit soms was en willen hierbij onze
waardering uit spreken voor alle keren dat ouders hun kind ophaalden als wij hierom
vroegen en/of thuis hielden. Medewerkers die verkouden waren, mochten niet naar
school komen om besmetting te voorkomen. Ook als er in hun omgeving mensen waren
die besmet waren, konden ze niet naar school. Dit betekende dat we met een groot
vervangingsprobleem te maken kregen.
Het voelde goed om samen met ouders naar een oplossing te zoeken voor het
vervangingsprobleem. We willen als directie dan ook onze waardering uitspreken voor de
constructieve manier waarop de oudergeleding van de MR heeft meegedacht.
Alle ouders willen we hierbij bedanken voor het begrip dat u heeft getoond voor de
situatie en voor uw flexibiliteit. We hopen dat we ook in het nieuwe jaar deze goede
samenwerking kunnen voortzetten.
Wij wensen u en uw naasten fijne kerstdagen toe en een heel goed en vooral gezond
2021!
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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Bereikbaarheid tijdens de kerstvakantie
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 (van 18 december tot en met 27
december); en
- Diony Breedveld op telefoonnummer 06-30882827 (van 28 december tot en met
3 januari).

Vervangingsperikelen als gevolg van corona.
Donderdag 11 december is er een overleg geweest tussen directie en MR over afspraken
t.a.v. de vervanging van leerkrachten en onderwijsassistenten die vanwege corona
afwezig zijn.
Na lang wikken en wegen hebben we besloten dat we het aantal dagen waarop groepen
thuis zijn halveren. Dit betekent dat uw kind 1x per 4 weken een dag thuis zal zijn in
plaats van 1x per 2 weken.
Waarom hebben we voor minder “thuisblijf- dagen gekozen?

Door de sneltest zijn medewerkers minder lang afwezig;

Door de mogelijkheid om na 5 dagen een test te laten doen, als je in contact
geweest bent met een door corona besmet persoon, is de quarantaine tijd
verkort;

We zagen de afgelopen weken dat het aantal medewerkers dat we moesten
vervangen vanwege corona afgenomen is.
Waarom vinden we het toch nodig dat groepen 1x per 4 weken thuis blijven?

Het aantal besmetting neemt toe en we weten nog niet wat het effect zal zijn van
kerst en oud en nieuw;

Er is een aantal medewerkers dat als gevolg van corona langere tijd afwezig is en
we weten nu nog niet of zij na de kerstvakantie weer volledig kunnen werken;

We willen voorkomen dat groepen onverwacht gevraagd worden thuis te blijven
We hebben er voor gekozen om op dit moment niet te wisselen van dagen.
Reden hiervoor is dat nu de groepen maar 1x per 4 weken thuis zijn, het minder
belastend voor ouders zal zijn om thuis hun kind op te vangen. Daarnaast waren de
ouders die niet wilden wisselen in de ruime meerderheid. Met name de ouders waarvan
hun kind op dinsdag of donderdag thuis moest blijven, waren minder tevreden.

We hebben een rooster gemaakt tot de voorjaarsvakantie uitgaande dat elke groep 1 dag
per 4 weken thuis is. Mochten er meer corona gerelateerde zieken zijn dan verwacht, dan
zullen we als MR en directie bijeen komen om te bespreken of we weer terug moeten
naar 1 dag per 2 weken. We willen namelijk voorkomen dat leerlingen onverwacht thuis
moeten blijven of verdeeld moeten worden over andere groepen. Dit laatste vinden we
namelijk in de corona tijd zeker niet wenselijk. Mocht deze uitbreiding van thuisdagen
noodzakelijk zijn, dan zullen we ook opnieuw naar het rooster kijken en kijken waar we
tegemoet kunnen komen aan de wens van wisseling van dagen.

Roostervrije dagen in verband met corona
Maandag 4 januari
Dinsdag 5
Woensdag 6
Donderdag 7
Vrijdag 8

Zwanen, Zeearenden
Buizerds
Haviken
Meeuwen
Mussen

Maandag 11 januari
Dinsdag 12
Woensdag 13
Donderdag 14
Vrijdag 15

Kiekendieven, Uilen
Zwaluwen
Lijsters
Nachtegalen
Grutto’s, Merels

maandag
Dinsdag 19 jan
Woensdag 20
Donderdag 21
Vrijdag 22

Studiedag alle leerlingen vrij
Spechten
Kieviten
Wielewalen
Mezen

Maandag 25 januari
Dinsdag 26
Woensdag 27
Donderdag 28
Vrijdag 29

Vinken
Valken
Condors
IJsvogels
Eenden

Maandag 1 februari
Dinsdag 2
Woensdag 3
Donderdag 4
Vrijdag 5

Zwanen, Zeearenden,
Buizerds
Haviken,
Meeuwen
Mussen

Maandag 8 februari
Dinsdag 9
Woensdag 10
Donderdag 11
Vrijdag 12

Kiekendieven, Uilen
Zwaluwen
Lijsters
Nachtegalen
Grutto’s Merels

Maandag 15 februari
Dinsdag 16
Woensdag 17
Donderdag 18
Vrijdag 19

Sperwers
Spechten
Kieviten
Wielewalen
Mezen

LET OP:
Voor de kleuters geldt dat zij naast bovenstaand schema ook nog de ‘kleutervrije dagen’
op vrijdag om de week hebben. In de oneven week hebben De Merels en De Eenden vrij
en in de even week hebben De Mezen en De Mussen vrij.

Veranderingen bij de aanvangsgroepen
Bij de aanvangsgroepen (kleuters) gaat de komende tijd het een en ander veranderen.
We nemen afscheid van assistente Annemarie. Zij heeft een andere baan gevonden.
Daarvoor hebben we twee nieuwe onderwijsassistenten aangenomen: Nikita Fredrikze en
Wendy Breed. Zij starten op 1 januari bij De Merels.
Daarnaast wordt een vijfde kleutergroep opgestart. Deze zal van 1 februari tot de
zomervakantie bestaan. De verwachte aanwas van nieuwe leerlingen is op dit moment zó
groot, dat we het niet op verantwoorde wijze kunnen opvangen in de huidige vier
groepen. In deze nieuwe kleutergroep wordt drie dagen per week onderwijs verzorgd:
woensdag, donderdag en vrijdag. Mirjam Plug (momenteel werkzaam bij De Valken) en
Reny Loos (nieuwe leerkracht) zullen samen de uitdaging aangaan om deze tijdelijke
groep te draaien.
We wensen Annemarie veel succes bij haar nieuwe baan en Nikita, Wendy, Mirjam en
Reny een mooie, leerzame tijd op De Thermiek. Leuk dat we zoveel nieuwe mensen
mogen verwelkomen!

Schoolbibliotheek

Wat zijn we toch blij met onze eigen schoolbibliotheek, de leerlingen maken er graag
gebruik van zoals u kan zien.
Het is helemaal feest als ze de boeken zelf mogen scannen (zie bijgaande foto’s waar
Luuk druk bezig is om zelf zijn boek te scannen).

Snoezelruimte
Met trots kunnen we jullie onze nieuwe snoezelruimte laten zien! Er is gekozen voor een
heel nieuw thema: Bos.
De inrichting is compleet veranderd.
- 1 wand is bekleed met een fotowandplaat waardoor je het gevoel hebt midden in
een bos zijn.
- De kleuren van de nieuwe ledwolk in het plafond geven steeds een andere beeld
op de fotowandplaat. Kleurt de wolk groen dan komen de groene bladeren naar
voren, kleurt de wolk geel dan komt de zon door de bomen naar voren en kleurt
feller en bij een rood/paarse wolk lijkt het herfst.
- Het waterbed is vervangen door een muziekwaterbed. Dit houdt in dat wanneer je
op het bed ligt, je de trillingen van de muziek voelt. Dit zal bij het ene kind rust
en ontspanning geven en bij het andere kind juist aansporen tot beweging.
- Er is een kijktunnel waar vooral vlinders en vogeltjes te zien zijn.
- De 3D boom aan de wand laat de kamer leven en zal mee veranderen met de
seizoenen.
Wij gaan hier veel leuke en ontspannen snoezelmomenten beleven.

Voorlezen
Waarom voorlezen belangrijk is (ook als je kind al zelf leest)
Het belang van voorlezen is al vaak benadrukt. Uit onderzoek komt voortdurend naar
voren dat kinderen beter presteren op school als ze elke dag worden voorgelezen. Het is
eigenlijk heel logisch: door voor te lezen komen kinderen in aanraking met nieuwe
woorden, het vergroot hun woordenschat én taalbegrip. Je kunt jouw kind dus geen
groter plezier doen dan hem of haar voor te lezen.
De voordelen van voorlezen:
 voorlezen stimuleert het inlevingsvermogen
 voorlezen vergroot de liefde voor boeken
 voorlezen werkt rustgevend
 voorlezen versterkt de relatie tussen voorlezer en kind
 voorlezen zorgt voor hogere schoolresultaten
 voorlezen draagt bij aan een toename van het zelfvertrouwen
 voorlezen zorgt ervoor dat kinderen zich beter uiten
 voorlezen verhoogt de concentratie
 als er veel wordt voorgelezen, zorgt dit er (vaak) voor dat kinderen later ook
meer zelf gaan lezen

Voorstelronde nieuwe MR leden
De komende nieuwsbrieven zullen de nieuwe MR leden zich voorstellen, deze keer is
Jeanet Varkevisser aan de beurt.
Beste ouders,
Mijn naam is Jeanet Varkevisser, 39 jaar, getrouwd en moeder van twee dochters
(Chantal en Kirsten) en één zoon (Nick).
Na de Havo heb ik de opleiding
“Directiesecretaresse/Managementassistente” bij Schoevers
gevolgd en daarna ben ik op een notariskantoor in Katwijk gaan
werken. Na 19 jaar was ik toe aan een nieuwe uitdaging en ben
ik als administratief medewerker begonnen op De Thermiek.
Inmiddels werk ik hier al weer anderhalf jaar en heb ik het
reuze naar mijn zin.
Ik ben vorig jaar mei begonnen als notulist van de MR en sinds
dit jaar ben ik lid geworden van de MR. Het is allemaal nieuw voor mij maar ik vind het
ontzettend leuk!

Recept
Kerstboompjes van bladerdeeg met knakworst
Wat heb je nodig voor 10 kerstboompjes
- 1 verpakking van bladerdeeg (10 vellen)
- Verse peterselie
- 1 blik knakworsten
- 1 eigeel
- Pesto
- Extra’s: liniaal, bakpapier, tandenstokers, vork en mes
Aan de slag:
- Verwarm de oven op 220°C.
- Leg de 10 bladerdeeg vellen op het aanrecht helemaal los van elkaar.
- Nu leg 2 vellen op elkaar en snij je met hulp van een liniaal en een mes een
driehoek,
- Nu maak je de 2 driehoeken bladerdeeg stukjes los van elkaar.
- Vervolgens prik je het bladerdeeg met een vork.
- Eén knakworst leg je op het bladerdeeg driehoek.

-

Stukjes verse peterselie erbij doen.
Leg het andere bladerdeeg driehoek boven op het bladerdeeg met worst en
peterselie en maak dicht door met een vork om het hele bladerdeeg te drukken.
Versier het bladerdeeg kerstboompje met stukjes peterselie en pesto. Om de pesto
erop te doen gebruik je een tandenstoker.
Klop het eigeel los met een vork en smeer de boompjes in met het eigeel.
Op een rooster met bakpapier leggen en ongeveer 20/ 25 minuten in de oven.

EET SMAKELIJK en veel plezier met het maken.

Planning januari/februari

Datum

groep

activiteit

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 *

29-jan

Zwaluwen

Excursie *

1-feb

De Vinken

Voorstelling *

1-feb

De Lijsters

Voorstelling *

2-feb

De Mussen

Voorstelling *

2-feb

De Merels

Voorstelling *

8-feb

De Wielewalen

Voorstelling *

8-feb

De Kieviten

Voorstelling *

9-feb

De Nachtegalen en Grutto's

Voorstelling *

9-feb

De IJsvogels en Spechten

Voorstelling *

15-feb

De Zeearenden

Voorstelling *

15-feb

De Uilen

Voorstelling *

15-feb
16-feb
17-feb

Mussen, Merels, Eenden,
Mezen
Zwaluwen, Kieviten, Grutto's,
wielewalen, Nachtegalen.

open podium *
open podium*
Juffendag *

19-feb

De Zwanen
Zwanen, Meeuwen,
Kiekedieven, Condors,
Buizerds, Haviken
Sperwers, Valken, Vinken,
Lijsters, Uilen, IJsvogels,
Spechten, Zeearenden

22-feb t/m 26-feb

alle leerlingen

voorjaarsvakantie

19-feb

open podium *
open podium *

*In verband met Corona zijn deze activiteiten onder voorbehoud.

