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Nieuws vanuit het management
Beste ouders,
Met de meivakantie voor de deur willen we u informeren over de laatste ontwikkelingen
op school. Wij zijn blij u te kunnen berichten dat het aantal coronabesmettingen op
school weer aan het afnemen is. Een aantal weken geleden was er sprake van een
plotselinge toename van het aantal besmettingen. Gelukkig hebben we mede dankzij uw
hulp verdere uitbraak kunnen voorkomen. We hebben het erg gewaardeerd dat veel
ouders begrip toonden voor de maatregelen die we moesten treffen. Bij besmetting
hebben we altijd overleg met de GGD en volgen als school de adviezen op. Dit betekent
dat we in het geval van besmetting in de klas van uw kind, u vragen uw kind op te halen
en zo nodig thuis te houden. We realiseren ons dat wij hierbij veel van u vragen, maar
met elkaar kunnen we op deze manier verder uitbraak voorkomen. Het goede nieuws is
dat alle leerlingen en medewerkers die besmet waren met het coronavirus aan de
beterende hand of inmiddels volledig hersteld zijn.
Maandag 19 april hebben we in overleg met de MR besloten dat we op dit moment de
maatregelen op school nog niet kunnen versoepelen. Zo ontvangen we in principe nog
geen ouders op school en therapeuten geven nog geen therapie in de klas. Ook blijven
we zoveel mogelijk met klassenbubbels werken en organiseren we de vervanging binnen
de eigen afdeling. Dit betekent dat de leerlingen ook in de maand mei volgens het 4daagse rooster les zullen krijgen. Op maandag 17 mei zullen MR en directie gezamenlijk
de situatie opnieuw bekijken en een besluit nemen over de maatregelen vanaf 1 juni.
Gelukkig kunnen we wel feest vieren met Koningsspelen! Dit doen we op vrijdag 23 april
binnen de eigen klassenbubbel. Er is een feestelijk programma voor alle klassen, met
dans en spelletjes op het plein. De Krullevaars zullen een (digitale) voorstelling
verzorgen. Voor de klassen die op vrijdag thuis zijn, zal het feest een dag eerder
plaatsvinden.
We wensen u en uw gezin een fijne meivakantie en hopen alle leerlingen op 10 mei (of
11 mei) in goede gezondheid weer op school te mogen begroeten.
Vriendelijke groet,
Mireille Rozeboom (afdelingsdirecteur so-a), Diony Breedveld (afdelingsdirecteur so-m),
Claudy Luiten (afdelingsdirecteur so-t) en Tiny Hoekema (afdelingsdirecteur vso-db)
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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:
- Mireille Rozeboom op telefoonnummer 06-82689186 (van 24 april tot en met 2
mei); en
- Claudy Luiten op telefoonnummer 06-30882827 (van 3 mei tot en met 9 mei).

Het Nationaal Programma Onderwijs
Waarschijnlijk heeft u al via de media gehoord over het Nationaal Programma
Onderwijs. Vanuit de overheid is voor de komende twee jaar geld beschikbaar
gesteld aan scholen om achterstanden te bestrijden als gevolg van corona. Van elke
school wordt verwacht dat zij analyseren waar de vertraging in ontwikkeling van
leerlingen zitten. Op basis van deze analyse wordt bekeken wat nodig is om deze
achterstanden te herstellen. Vervolgens wordt besloten hoe dit zo efficiënt mogelijk
kan. Ook op De Thermiek gaan we hier uiteraard ook mee aan de slag. We doen dit in
nauwe samenwerking met de Medezeggenschapsraad. We houden u op de hoogte.

Corona
Maatregelen genomen op De Thermiek:
wij werken in bubbels. Elke afdeling is een eigen bubbel;
alle leerlingen gaan 4 dagen naar school i.v.m. groot tekort aan invalkrachten;
leerkrachten en onderwijsassistenten worden op deze roostervrije dag ingezet voor
inval binnen de eigen bubbel;
therapie kan doorgaan op de roostervrije dag, ouders maken zelf een afspraak met
Basalt;

-

leerlingen met neusverkoudheid kunnen alleen naar school komen als zij negatief
getest zijn met een PCR-test bij de GGD (nb. geen zelftest of sneltest);
bij één positieve test gaat de hele groep in quarantaine;
bij geen klachten is testen op of na dag 5 mogelijk (niet eerder); indien geen test,
dan 10 dagen in quarantaine;
ouders moeten zelf bij taxibedrijven aangeven dat hun kind positief is getest;
bij positieve besmetting gaan ook de kinderen van dezelfde taxi in quarantaine;
bij positieve besmetting nemen ouders zelf contact op met Basalt;

Zelftesten kunnen de veiligheid vergroten
Zelftesten zijn bedoeld als extra middel om verspreiding van het coronavirus te
voorkomen. Door sneltesten te gebruiken kunnen besmettingen eerder opgespoord
worden. Dat zorgt voor meer veiligheid als u met mensen in contact komt. Bijvoorbeeld
als u naar school gaat of als u in een functie werkt waarin thuiswerken niet mogelijk is.
Zelftesten niet voor testen bij klachten, bij verhoogd risico of voor toegang
De uitslag van een zelftest is minder nauwkeurig. Gebruik daarom zelftesten niet als u:
•
coronaklachten heeft;
•
dichtbij iemand met corona was;
•
terugkeert uit een hoog-risicogebied;
Maak in bovenstaande gevallen nog steeds een testafspraak bij de GGD. Bij de GGD
wordt u door een professional getest en de testmethoden zijn nauwkeuriger. De uitslag is
dan betrouwbaarder.
(bron: rijksoverheid.nl)

Voorstelronde nieuwe MR leden
Deze nieuwsbrief stellen Thessa Ruibing en Hein Wagenaar zich voor.
Thessa Ruibing:
Mijn naam is Thessa Ruibing. Ik ben getrouwd met mijn man Jaap en ben de moeder van
2 geweldige dochters Amber en Iris. Amber gaat op de Thermiek naar school en zit in de
Meeuwengroep. Verder werk ik als fysiotherapeut op tyltylcentrum de Witte Vogel en bij
Basalt in Den Haag in het Zit Advies Team.
Ik heb mij aangemeld voor de MR omdat het goed is dat ouders gehoord worden bij
zaken die invloed hebben op onze kinderen die naar de Thermiek gaan. Door een goede
uitleg en kennis van de achtergrond ontstaat er meer begrip. Ik denk dat een goede
communicatie naar ons als ouders erg belangrijk is. Ik hoop hierin een positieve bijdrage
te kunnen leveren!

Hein Wagenaar:
Mijn naam is Hein Wagenaar. Ik ben vader van drie kinderen. De oudste, Tim, zit in de
klas de IJsvogels. Ik heb een postdoctorale opleiding Financial Management gevolgd aan
Universiteit Nyenrode. Naast fulltime mantelzorger, leid ik samen met mijn vrouw het
“bedrijf Tim” en regel zorg, aanpassingen en voorzieningen. Mijn vrouw en ik hebben
tweemaal een crowdfunding opgezet om ons huis aan te kunnen passen, en daarmee
ervoor te zorgen dat Tim thuis kan blijven wonen, en voor de aanschaf van een
rolstoelbus, zodat we Tim overal mee naar toe kunnen nemen.
Daarnaast werk ik fulltime als Product Strategy Manager bij een groot softwarebedrijf. In
deze rol praat ik met vele internationale instanties, partners en klanten en vertaal dit
naar een product strategie.
Ik heb gekozen voor de MR omdat ik het belangrijk vind dat ouders hun stem laten
horen, meedenken over het beleid en de schoolleiding bewust maken wat de gevolgen
van keuzes zijn voor de kinderen van de Thermiek en de thuissituatie. Als voorzitter van
de MR hoop ik een verbindende rol te kunnen hebben om de meningen van ouders,
personeelsleden en schoolleiding samen te brengen en keuzes te maken die door alle
partijen breed gedragen kunnen worden.

AH-KLEIN
Vanaf maandag 10 mei 2021 kunnen er weer bestellingen gedaan worden voor de AHKLEIN.
Het gaat iets anders als de vorige keer.
De leerlingen kunnen de bestellingen doorgeven aan hun juf/meester. Deze zal de
bestellingen verzamelen van de klas en naar Cathie mailen.
Cathie maakt de bestellingen klaar met een leerling.
Vervolgens kan de juf/meester de bestelling op woensdagochtend ophalen met 1 leerling
uit de klas. Er zal dan een leerling achter de kassa zitten.
Als er veel bestellingen zijn van meerdere klassen wordt er aan de klassen een tijdslot
doorgegeven om drukte bij de kassa te vermijden.

We hopen dat de leerlingen er weer graag gebruik van gaan maken!

Nieuws vanuit de leesgroep
KLASSIEKERS: BOEKEN UIT JOUW JEUGD DIE NOG STEEDS LEUK ZIJN OM TE
LEZEN
Voorlezen uit je eigen boekenkast, of uit boeken van vroeger, kan dat nog wel? Zeker!
Natuurlijk: er zijn boeken waarvan het tempo of taalgebruik niet meer helemaal bij deze
tijd past. Hoe mooi jouw herinneringen aan het verhaal ook zijn, daar kunnen kinderen
over struikelen. Maar echte klassiekers zijn onverwoestbaar en gaan decennialang mee.
Voor het hele artikel: https://www.kidsweek.nl/voor-ouders/klassiekers-boeken-uitjouw-jeugd-die-nog-steeds-leuk-zijn-om-te-lezen
De brief voor de koning

Als er één boek is dat iedereen gelezen moeten hebben, dan is het De brief voor de
koning. In deze klassieker zuigt Tonke Dragt je helemaal mee in haar middeleeuwse
wereld vol dappere ridders en trouwe schildknapen. Tiuri krijgt een gevaarlijke opdracht:
hij moet een geheime brief bezorgen bij de koning van Unauwen in het land achter de
bergen. Doet hij dat niet, dan komt het rijk van zijn koning Dagonaut in ernstig gevaar.
Vergeet de Netflix-serie (waarin het verhaal werd overgoten met een dikke magische
saus), lees het boek. Vanaf vrijdag 26 maart kun je het voor maar € 3,50 kopen in de
boekwinkel tijdens de actie
Ronja de roversdochter
Astrid Lindgren schreef tijdloze verhalen, die nog altijd heerlijk zijn om te lezen.
Zoals Ronja de roversdochter, over een eigenzinnig meisje dat samen met haar ouders
en een bende rovers in een verlaten burcht woont. Het zijn ruige mannen met baarden
en piepkleine hartjes, die er brutale roversfratsen op na houden. Als Ronja ontdekt dat
haar vader Mattis andere mensen berooft, wordt ze woest. Ze is zo boos, dat ze samen
met haar vriend Birk wegloopt van huis. Een zomer lang wonen ze in de berengrot, waar
ze avonturen beleven met trollen en vogelheksen en hun eigen beslissingen moeten leren
nemen.
Daantje de wereldkampioen
Meestal betekent Roald Dahl: lekker lachen en griezelen, maar Daantje de
wereldkampioen is net even anders. In dit sprankelende verhaal blijft hij dicht bij de
realiteit. Daantje woont met de allerbeste vader van de wereld in een woonwagen bij een
benzinepomp. Overdag repareert zijn vader auto’s en knutselt hij vliegers en
vuurballonnen. ’s Avonds vertelt hij fantastische verhalen over de grote vriendelijke reus.
Het is de opwindendste vader die je je kunt wensen, maar hij heeft een duister geheim:
hij stroopt. Als hij op een nacht niet thuiskomt, moet Daantje hem alleen in het donkere

bos gaan zoeken.
Polleke

Denk je aan Guus Kuijer, dan meestal eerst aan Madelief, een eigenwijze dondersteen
die (zeker voor de jaren zeventig) nogal direct was. Polleke is net zo’n ijzersterk
karakter, maar haar stadse avonturen zijn nog helemaal van deze tijd. In deze bundel
van vijf boeken heeft ze veel over te piekeren. Ze is smoor op Mimoen, maar mag van
zijn ouders niet meer met hem omgaan. Aan haar vader Spiek heeft ze weinig: die is
verslaafd en moet naar een afkickkliniek. Haar allergrootste probleem moet ze dus alleen
zien op te lossen: haar meester wordt verliefd op haar moeder en komt in huis wonen.
Kan het nog erger? Ik wou dat ik dood was, denkt Polleke dichterlijk.
Deesje
Je zou denken dat graphic novels, boeken met korte teksten en veel tekeningen, een
uitvinding zijn van deze eeuw, maar Joke van Leeuwen maakte ze al toen die term nog
niet werd gebruikt. Deesje bijvoorbeeld, een origineel verhaal over een meisje dat met
de trein naar haar ‘halftante’ wordt gestuurd en prompt verdwaalt in een vreemde stad.
Ze komt terecht bij de gevonden voorwerpen op het station, wordt meegesleurd met een
vreemde klas op schoolreisje, ontmoet allerlei rare snuiters en voelt zich verloren. Joke
van Leeuwen heeft een grillige fantasie, haar tekst en tekeningen zitten vol grapjes en
verrassingen.
Het sleutelkruid

Meesterverteller met een rovershart, zo werd Paul Biegel vaak genoemd. Hij schreef een
plank vol avontuurlijke boeken. Uitgeverij Gottmer geeft nu zijn mooiste boeken opnieuw
uit, zoals Het sleutelkruid. Dat gaat over koning Mansolein die vanuit zijn koperen burcht
al duizenden jaren over de dieren regeert. Nu heeft de koning last van zijn hart en kan
hij alleen genezen worden door een zeldzaam kruid. Zolang hij daarop wacht, moet zijn
hart blijven kloppen en komt er iedere dag een dier langs met een spannend verhaal. De
nieuwe tekeningen van Linde Faas geven het verhaal een mysterieuze glans.
Het jungleboek
Het verhaal van Mowgli, die opgroeit bij de wolven, is wereldberoemd geworden door de

Disneyfilm. Die was gebaseerd op Het jungleboek van Rudyard Kipling uit 1894, waarvan
de ruwe randjes waren afgeschuurd. Daan Remmerts de Vries waagde zich onlangs aan
een nieuwe bewerking van deze oorspronkelijke verhalen. Dat leverde een mooi boek op,
dat ruiger is en minder opgepoetst dan de film. In het oerwoud van India gaan de dieren
weinig zachtzinnig met elkaar om. Ze houden elkaar graag voor de gek en er vloeit
regelmatig bloed. Mark Jansen maakte sfeervolle illustraties van onvergetelijke karakters
zoals tijger Shere Khan en slang Kaa met zijn hypnotiserende ogen.

Op vakantie met Stichting Wielewaal
Even lekker op vakantie, plezier hebben en uitrusten. Wie wil dat nou niet?! Voor
sommigen onder ons is dat alleen makkelijker gezegd dan gedaan, want ook tijdens de
vakantie is er zorg nodig. Stichting Wielewaal organiseert vakanties, vakantiedagopvang
en logeerweekenden voor kinderen (en jongvolwassenen) met een beperking en neemt
daarbij alle zorg uit handen. Er gaat altijd een verpleegkundige mee en de
accommodaties zijn van alle gemakken voorzien. De bestemmingen en activiteiten zijn
uiteenlopend, maar altijd aangepast op de doelgroep die meegaat. Is het te veel of nog
te spannend om ook de nachten weg te zijn, dan kan de vakantiedagopvang ook leuk
zijn. Er zijn verschillende locaties in het land waar dit georganiseerd wordt (o.a. in
Haarlem). Er zijn dan dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur activiteiten zoals knutselen,
samen koken, buiten spelen en soms ook een uitstapje. Je hoeft niet elke dag te komen
en ook niet de hele dag. Ook daar is een verpleegkundige aanwezig. Ook een
logeerweekend is mogelijk. Even er tussenuit! Bij alle genoemde activiteiten is er 1 op 1
begeleiding mogelijk. Het maximale aantal kinderen per begeleider is 3. Dit hangt af van
de behoefte van de kinderen. Nieuwsgierig geworden naar wat Stichting Wielewaal jouw
kind te bieden heeft? Neem een kijkje op www.wielewaal.nl

Planning april/mei
In verband met de Corona maatregelen zijn er in deze nieuwsbrief geen activiteiten
opgenomen. Wij hopen (als de maatregelen versoepelen en er weer wat meer mogelijk
is) de volgende keer weer een planning met u te delen.

