November 2021
Algemene nieuwsbrief locatie Blauwe Vogelweg, SO en VSO-uitstroomprofiel
dagbesteding
Bezoek ons ook op Facebook: mytylschool De Thermiek
e-mailadres redactie: mrozeboom@resonansonderwijs.nl

Nieuws vanuit het management
Beste ouders,
De afgelopen weken hebben we veel contact met u gehad tijdens de OPP- en
oudergesprekken. Vrijwel zonder uitzondering hoorden we hoe fijn uw kind het op school
heeft, dat het veel plezier beleeft aan het onderwijs en mooie doelen bereikt.
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!
De gezellige en drukke decembermaand komt eraan. Voor kinderen, ouders en scholen
een bijzondere tijd. Voor de een is het de mooiste tijd van het jaar, voor de ander is
januari een opluchting.
Wij bereiden ons voor op de komst van de goedheiligman. Intussen zijn we ook met veel
andere zaken bezig. Een kleine bloemlezing van zaken die spelen:
•
Natuurlijk de aangescherpte corona-maatregelen. We kijken, net als u, steeds met
spanning naar iedere persconferentie. We maken meteen een vertaalslag naar wat
het betekent voor de school, voor de kinderen en de collega’s. We bellen vrijwel
dagelijks met de GGD als we vragen hebben omtrent het beleid, bijvoorbeeld over
wanneer iemand in quarantaine moet. Verderop in de Oudernieuwsbrief leest u meer
over de laatste stand van zaken.
•
De
personeelstekorten.
We zijn volop bezig met
het zoeken naar goed
gekwalificeerd personeel.
Het lukt gelukkig vaak
om nieuwe collega’s te
vinden, maar helaas niet
altijd. Hierdoor ontstaan
soms gaten in de
bezetting. Dat is al een
tijdje zo met betrekking tot invallers, maar dreigt ook in de vaste formatie. Hierover
hebben we in de vorige oudernieuwsbrief ook al iets geschreven. We bespreken de
problematiek met ons bestuur en de MR, zodat we in gezamenlijkheid tot een zo
aanvaardbaar mogelijke oplossing kunnen komen. Ook hierover vindt u verderop
meer informatie.
•
Wat leuk is om te melden dat we een nieuwe intern begeleider hebben
aangenomen voor de aanvangsgroepen. Zij heeft eerder als leerkracht op De
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•

•

•

Thermiek gewerkt en komt nu in een andere rol terug. Verder hebben we twee
nieuwe collega’s aangenomen voor de vacature RT/NT2 (remedial teaching en
Nederlands als tweede taal). Beide dames hebben veel ervaring en diverse
opleidingen gevolgd op deze gebieden. Een van deze dames heeft ook al eerder op
de Thermiek gewerkt. Dus twee van de drie nieuwe collega’s keren terug op het oude
nest.
Mocht u goede mensen in uw netwerk hebben die geïnteresseerd zijn in een baan
bij de Thermiek, mogen ze altijd contact opnemen met de school. De nood rondom
het vinden van leerkrachten is het grootst, maar ook voor andere functies zijn er
mogelijkheden. U weet al dat wij de leukste kinderen op school hebben!
De verkeerssituatie rondom de school. De ruimte is beperkt en er is sprake van
grote piekbelasting rondom het halen en brengen van de kinderen. Er moeten taxi’s,
personenauto’s, brommers, fietsers en voetgangers langs. Dit alles wordt door ons
zo goed mogelijk georganiseerd, maar er zijn altijd verbetermogelijkheden. Samen
met de wijk-BOA’s, gemeente en de MR kijken we daarnaar. U kunt uw steentje
bijdragen door gebruik te maken van de toegangsweg vanaf de Rijnsburgerweg en
niet via de Wassenaarseweg de wijk binnen te komen. Verder vragen wij u niet
tussen de auto’s en taxi’s door te slingeren.
Tijdens de studiedag hebben de teams zich geschoold in onder andere executieve
functies en leren leren. Heel interessant en direct toepasbaar in het dagelijkse werk
met de kinderen. Daarnaast zijn de leerkrachten bezig geweest met ontwikkelteams.
Wij werken binnen de Thermiek met zelforganiserende teams en die noemen we
ontwikkelteams. Medewerkers van verschillende afdelingen werken daarin samen
aan een ontwikkelopdracht: iets dat het onderwijs of de organisatie beter maakt. Een
voorbeeld daarvan is het zoeken van samenwerkingsmogelijkheden met het reguliere
onderwijs.

Kortom: we hoeven ons zeker niet te vervelen!
Wij wensen iedereen alvast een heel fijne, gezellige
decembermaand toe!
Vriendelijke groet,
Mireille Rozeboom (afdelingsdirecteur so-a)
Diony Breedveld (afdelingsdirecteur so-m)
Claudy Luiten (afdelingsdirecteur so-t)
Tiny Hoekema (afdelingsdirecteur vso-db)
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Ouderbijdrage/schoolreisje
Binnenkort ontvangt u via Parro een (digitaal) betaalverzoek
voor de vrijwillige ouderbijdrage. Vanaf dit schooljaar gaan wij
dit incasseren via Schoolkassa.
U hoeft niet meer handmatig over te boeken. Ouders kunnen
gemakkelijk betalen via iDEAL of automatische incasso.
Bovendien hoeven scholen betalingen niet meer handmatig bij
te houden en zijn alle geldstromen in één oogopslag inzichtelijk.
Zonder overbodige administratie.
Als uw zoon/dochter dit schooljaar op schoolreisje gaat,
ontvangt u te zijner tijd ook hiervoor een betaalverzoek via Parro.

BSO
Na maanden van onduidelijkheid of er weer BSO
geboden kon worden, is op 25 oktober Perron71
gestart: een groep heel enthousiaste mensen die
in korte tijd deze nieuwe opvang vorm opgezet
hebben.
Zoals verwacht waren en zijn er een paar
opstartproblemen, zoals het vinden van
verpleegkundige zorg, maar op dit moment zijn
we vooral blij met wat nu al bereikt is. Enerzijds
een ontlasting voor werkende ouders, anderzijds
een grote meerwaarde voor kinderen die op de
BSO aangewezen zijn om met andere kinderen in
contact te komen dan alleen de groep waarin zij
overdag naar school gaan.
Wij zijn dus heel blij met de eerste weken en hebben er alle vertrouwen in dat ook de
knelpunten die er nu nog liggen opgelost zullen worden.

Koffieochtend
Vorige week hebben we u een uitnodiging gestuurd voor de
koffieochtend, maar helaas hebben we er voor moeten kiezen
deze koffieochtend niet door te laten gaan.
De persconferentie van vorige week, gecombineerd met de
oplopende besmettingen waar wij als school al mee te maken
hebben, hebben ons geen andere keus gelaten.
Wij hopen dat de volgende geplande koffieochtend, op 23
februari 2022, wel gewoon door kan gaan.

Corona
Uit de MR
Helaas neemt het aantal coronabesmettingen toe. Dit geldt ook bij ons op school.
Mogelijk heeft u uw kind al een of meerdere dagen thuis moeten houden omdat de
leerkracht en/of onderwijsassistent afwezig was.
In de MR vergadering van maandag 15 november jl. hebben we besproken of extra
maatregelen zoals 4 dagen les op dit moment nodig zijn om het personeelstekort op te
vangen. We hebben als school en MT besloten dat dit nu (nog) niet de voorkeur heeft.
Dit betekent wel dat komende periode de mogelijkheid bestaat dat u verzocht wordt uw
kind een dag thuis te houden vanwege een tekort aan medewerkers. Om te voorkomen
dat uw kind meerdere dagen achter elkaar thuis moet blijven, zal de dag erna een
leerkracht of onderwijsassistent van een andere groep voor de klas staan. De groep van
deze leerkracht/onderwijsassistent zal dan thuis moeten worden opgevangen.
Op deze manier willen we de pijn verdelen. Wel zullen we ervoor zorgen dat er altijd een
bekende medewerker op de groep aanwezig is.
Testen en thuisblijven
Om het aantal coronabesmettingen in de hand te houden
willen we u nogmaals met klem vragen om uw kind thuis te
houden als:
SO
Het kind veel hoest of het last heeft van benauwdheid
of koorts (38,0 of hoger)
VSO
Het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals
loopneus, neusverkoudheid, niezen, keelpijn) hoesten - verhoging of koorts (37,5 graden of hoger)
- benauwdheid - plotseling verlies van reuk/smaak (zonder neusverstopping)
Wel of niet testen?
•
•

Als u uw kind laat testen en de uitslag negatief is, kan het kind weer naar school.
Als u uw kind niet laat testen, moet het thuis blijven tot het 24 uur klachtenvrij is.

Hoe zit het precies met quarantaine bij een positieve huisgenoot?
Daar is helaas geen gemakkelijk antwoord op te geven. Uitgangspunt is dat het hele
gezin in quarantaine gaat bij één besmette huisgenoot. Dat geldt voor u en uw gezin,
maar natuurlijk ook voor onze medewerkers.
Er is een verschil tussen wel of niet in isolatie kunnen. Isolatie betekent dat iemand
volledig afgezonderd in huis kan verblijven met eigen sanitaire voorzieningen. Dat zal
voor de meeste personen en zeker voor kinderen niet mogelijk zijn.

Als iemand wel in isolatie kan, moet dat tien dagen na het laatste contact met een
besmet persoon. Je kunt je op de vijfde dag van de isolatie laten testen, zodat die tijd
verkort kan worden.
Als iemand niet in isolatie kan is het ingewikkelder. Je moet uitgaan van de
besmettelijkheid van de huisgenoot die positief is.
•
•

Als die positieve huisgenoot geen klachten ontwikkelt, is die na vijf dagen niet
meer besmettelijk.
Als die positieve huisgenoot wél klachten ontwikkelt, is die tijdens die periode
met klachten besmettelijk. Daar zit een minimum aan van zeven dagen. Ook moet
die persoon minimaal 24-uur klachtenvrij zijn. Dan pas is die persoon niet meer
besmettelijk.
Als de huisgenoot niet meer besmettelijk is, moet iemand nog
tien dagen in quarantaine. Ook in dit geval kan dat verkort
worden tot vijf dagen, als je je laat testen (en de uitslag
negatief is).
Dus als de huisgenoot niet in isolatie kan, is de
quarantaineperiode uit twee delen opgebouwd: de
besmettelijke periode plus de gewone quarantaineperiode.

NB Waar wordt gesproken over testen, dient het altijd een officiële PCR-test te zijn en
geen zelftest of “Testen voor Toegang”.
We willen u namens het hele schoolteam heel hartelijk bedanken voor uw medewerking.
We beseffen goed dat het thuis moeten blijven van leerlingen veel gevolgen heeft voor u
en uw kind. Door het goed volgen van de maatregelen hopen we de besmettingen binnen
de perken te houden en de schooldeuren zoveel mogelijk open te houden.

Bericht van de verpleegkundigen
Op De Thermiek werken drie verpleegkundigen. Wij werken alle drie
parttime. Regelmatig gebeurt het dat ouders een mail sturen naar één van
deze verpleegkundigen.
Soms kan het zijn dat deze mail dus pas een aantal dagen later gelezen
wordt i.v.m. het parttime aanwezig zijn van ons.
Als u alle drie de verpleegkundigen in één keer wil bereiken dan kunt u
mailen naar thk-verpleging@dethermiek.nl
Vriendelijke groeten,
De verpleegkundigen

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 alvast wat belangrijke data:
•
13 november: aankomst Sinterklaas in Nederland.
•
17 november: school wordt versierd door de Sintcommissie
•
22 november: schoen zetten (SO-A, SO-M + Zwanen en Meeuwen)
•
23 november: schoen vinden
•
30 november: zingen met Willem (onder voorbehoud)
•
1 december: aankomst Sint en de Pieten
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

De Thermiek krijgt nieuwe sportmaterialen van de Cruyff Foundation!
De Johan Cruyff Foundation zet zich al bijna 25 jaar in om kinderen met én zonder
beperking de ruimte te geven. Ruimte waar zij zich kunnen ontwikkelen, ruimte om
vrienden te maken én ruimte waar zij hun fysieke en mentale gezondheid kunnen
verbeteren. Zo heeft de Cruyff Foundation samen met andere organisaties, sportbonden
en sponsoren de mogelijkheden voor deze kinderen in de loop der tijd aanzienlijk
vergroot. De Cruyff Foundation draagt dan ook graag bij aan sportieve activiteiten op
scholen, onder meer door het beschikbaar stellen van de beste kwaliteit sportmaterialen.
Ook onze school krijgt gloednieuwe sportmaterialen
van de Cruyff Foundation, namelijk een nieuwe
schuiftafeltennis-tafel! Met deze sportmaterialen
kunnen onze leerlingen nog meer uit de gymlessen
halen. Want juist in deze tijd vinden wij het
belangrijk dat de kinderen in beweging worden
gebracht!

Ingekomen Post/Mail
Geachte lezer,
Ik wil u laten weten dat een stel ouders waaronder ikzelf het
onderwerp leerlingenvervoer op dit moment op de agenda van de
regionale politiek zetten. Er vinden gesprekken plaats met de wethouder van Noordwijk
en de gemeenteraadsleden. Omdat het leerlingenvervoer in een samenwerkingsverband
tussen alle Bollenstreekgemeenten wordt ingekocht en uitgevoerd, wordt de wethouder
gemotiveerd om met de overige afgevaardigden uit onze buurgemeenten te overleggen.
Het is overigens opvallend dat de opdrachtgevers nauwelijks weet hebben van
calamiteiten en zich als verrast opstellen in deze kwestie.
Het onderwerp en de zorgen om het leerlingenvervoer worden breed gedragen. Door
ouders, docenten, hulpverleners, politieke partijen, maar ook door chauffeurs. In de
meeste gevallen loopt het niet zoals men het voor ogen had tijdens het proces van
aanbesteding. De kinderen en alle belangrijke pijlers uit hun systeem lijken
ondergeschikt geraakt aan onrust door wisselingen van chauffeurs, te laat komen en
soms zelfs kinderen die achterblijven op school of niet worden opgehaald van huis.
De sterke chauffeurs, met oog voor het kind,
komen nauwelijks uit de verf of investeren
hun vrije tijd om het kind op tijd op de juiste
plaats af te leveren. Achter de schermen is de
opdracht die binnenkomt op de
boordcomputer zeker niet zo netjes geregeld.
Er ligt dus een duidelijke opdracht, er mag
niet langer ingeleverd worden op kwaliteit en
veiligheid.
Tot op heden spraken alleen de gemeente en
de vervoerder elkaar. De vervoerder krijgt nagenoeg vrij spel om zelf prioriteiten te
stellen. De (in)direct betrokkenen werden nimmer aan tafel uitgenodigd. De beleving van

deze betrokkenen wordt dus onvoldoende meegewogen. Het is tijd om deze personen
een stem te geven, zodat we een vuist kunnen maken voor passend leerlingenvervoer!
We zijn gestart met het verzamelen van de betrokkenen. Er is ondertussen een
Facebookpagina op gezet: Leerlingenvervoer Duin en Bollenstreek
https://www.facebook.com/groups/1511306955887741
En er is een e-mailadres voor de mensen die geen gebruik maken of willen maken van
Facebook: leerlingenvervoerduinenbollenstreek@outlook.com
Het actualiteitenprogramma Pointer heeft aangekondigd dat zij een onderzoek wil starten
naar het leerlingenvervoer. Dan kunnen betrokkenen uit heel Nederland hun mening
ventileren en komt een stap richting de Tweede Kamer dichterbij.
https://pointer.kro-ncrv.nl/
We willen u vragen om de ouders uit uw administratie te attenderen op het
bovenstaande, zodat zij zich kunnen uitspreken. Ook de mening van de docenten, de
personen die de kinderen welkom heten aan het begin van de dag als ze uit de taxi
stappen en ze later op dezelfde dag weer overdragen aan een chauffeur, geeft (in)zicht
op de gang van zaken. Wat gaat er goed en welke factoren helpen hierbij en wat gaat er
niet goed en wat dient daarin aangepakt te worden?
Door ons uit te spreken en te verzamelen kunnen we stappen vooruitzetten en de
eindverantwoordelijken aanspreken.
Wij hopen op uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
mevrouw Els Vink

OPROEP

Planning 2021-2022

Datum

groep

activiteit

19-nov

Kleutervrije dag

23-nov

Mussen en Mezen
SO-a, SO-m, Zwanen en
Meeuwen
SO-a, SO-m, Zwanen en
Meeuwen

26-nov

Eenden en Merels

Kleutervrije dag

1 dec

Alle groepen

Aankomst Sint en Pieten

3-dec

Mussen en Mezen

Kleutervrije dag

9-dec

De Kieviten

Excursie Kerstmarkt *

10-dec

Eenden en Merels

Kleutervrije dag

17-dec

De Wielewalen

Werkbezoek Neill *

17-dec

Mussen en Mezen

Kleutervrije dag

24-dec

Eenden en Merels

Kleutervrije dag

24-dec

Alle groepen

Leerlingen ’s middags vrij

25-dec t/m 7-jan

Alle Groepen

Kerstvakantie

22-nov

Schoen zetten
Schoen vinden

* In verband met de ontwikkelingen rondom de corona-maatregelen zijn deze activiteiten
onder voorbehoud

