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Nieuws vanuit het management
Beste ouders,
Vorige week waren we al begonnen met de voorbereidingen op de oudernieuwsbrief. Ik
had het voorwoord namens de directie al geschreven. Door alle recente ontwikkelingen
kan dat zó de prullenbak in.
Dat zal met veel van uw plannen ook zo zijn gegaan: alles kan de prullenbak in. Alles
staat er anders voor dan een week geleden.
Deze week zijn de leerlingen van zowel het so als het vso thuis. Voor het vso werd dat
pas vrijdagavond bekend. Dat was enorm schakelen voor iedereen. U heeft voor opvang
thuis moeten zorgen of in overleg met school noodopvang geregeld. Misschien heeft u
allerlei (kerst-)activiteiten moeten aanpassen of zelfs moeten schrappen. We kunnen ons
voorstellen dat dit op alle vlakken echt heel pittig is voor u en uw kind.
De medewerkers van De Thermiek zijn deze week hard aan de slag met de noodopvang.
Daarnaast worden de nodige administratieve en organisatorische taken opgepakt. Ook
bereiden we ons al (voorzichtig) voor op een mogelijke sluiting na de kerstvakantie. In
dat geval wordt van ons verwacht dat we thuisonderwijs gaan geven. We hebben er
inmiddels de nodige ervaring mee, maar het vraagt ook opnieuw veel organisatie. Laten
we hopen dat we het niet hoeven in te zetten en we na de kerstvakantie gewoon weer
allemaal naar school kunnen. Dat is voor de leerlingen, voor u en voor ons toch de fijnste
situatie!
Wij zijn blij dat we vorige week al een deel van de kerstactiviteiten op school hebben
georganiseerd. Een soort vooruitziende blik. Daardoor hebben we in ieder geval al
kunnen genieten van een gezellige kerstlunch, hebben we kerststukjes gemaakt,
kerstknutsels in elkaar gezet. Zo hebben we toch al wel een stuk van de echte
kerstgezelligheid meegemaakt.
We hopen dat het u ook lukt om thuis fijne feestdagen met elkaar te hebben. Misschien
in aangepaste vorm, maar ongetwijfeld met veel gezelligheid, hapjes en drankjes,
misschien een spelletje, een kerstwandeling of een leuke kerstfilm of kerstmuziek.
We houden u via Parro op de hoogte van verdere ontwikkelingen mochten die in de
vakantie op ons afkomen. Voor nu wensen wij u alvast een heel fijne, ontspannen
kerstvakantie met gezellige kerstdagen en een mooie jaarwisseling!
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 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 van:
- 25 december tot en met 1 januari contact opnemen met Mireille Rozeboom op
telefoonnummer: 06-30882827
- 2 januari tot en met 9 januari contact opnemen met Diony Breedveld op
telefoonnummer: 06-82689186

Notulen MR
Op 9 november en 14 december 2021 waren er twee MR
vergaderingen, deze vonden (vanwege Corona) online
plaats. Onder andere de volgende onderwerpen werden
besproken:
Corona
Bij de vergadering op 9 november is vooral gesproken over hoe het personeel wat ziek of
afwezig is kan worden vervangen. Er zijn nog steeds geen vaste invalkrachten en nu de
Coronaperiode wat langer duurt, is het soms moeilijk om invallers te vinden.
De vergadering op 14 december was na de persconferentie waarin werd medegedeeld
dat de basisscholen vanaf maandag 20 oktober zouden sluiten. Het bestuur van
Resonans zou de volgende dag bijeen komen om de kaders voor de verschillende scholen
aan te geven.
Gedragsdeskundige
Op 9 november werd bekend gemaakt dat er vanwege het groeiend aantal leerlingen een
nieuwe gedragsdeskundige werd gezocht om het team uit te breiden.
Inmiddels is er iemand aangenomen per 1 maart aanstaande.
BSO
Er is gesproken over de BSO omdat blijkt dat er nog geen
verpleegkundige aanwezig is. Hierdoor kunnen de leerlingen met
epilepsie nog niet naar de BSO. Zowel ouders als Inzowijs durven dit
niet aan.
Parkeren in de schoolomgeving
Vanuit de gemeente Leiden lag een plan klaar om de straat opnieuw in te richten. De
gemeente was er vanuit gegaan dat het plan definitief was maar De Thermiek heeft
bezwaren geuit tegen dit plan. Op verzoek van de gemeente heeft De Thermiek de
situatie om 15.00 uur (het uitgaan van de school en het ophalen van de kinderen door
taxi’s en ouders) gefilmd en dit filmpje opgestuurd naar de gemeente, hier is verder nog
geen reactie op gekomen.

Leestip
In november is De setarspeler, de tweede roman van Anne van
Zwieten, uitgekomen. Anne van Zwieten is de moeder van
Nadja, een leerling die bij ons op school in het vso zit.
Het verhaal draait om een Koerdisch Iraanse man, Daijri, die
vanuit Iran in Nederland terecht is gekomen. Hij is kunstenaar en
bespeelt de setar, een Perzische luit. Hij heeft veel heimwee en
moeite richting te geven aan zijn leven, tot hij een groepje
jongeren met een beperking leert kennen. Zij benaderen hem
anders dan hij gewend is, hij komt erdoor in zijn kracht te staan.
Het verhaal speelt zich af in Leiden.

Kijktip
Dirk Scheele is geen onbekende naam binnen De
Thermiek. In veel groepen wordt graag gekeken naar
zijn filmpjes en meegezongen met zijn liedjes.
Wij hoorden dat hij deze donderdag via een livestream
30 minuten kerst- en winterliedjes gaat zingen. Op
donderdag 23 december om 10.30 uur begint hij
daarmee. Dit is de link:
https://www.youtube.com/watch?v=8UipYvLjo5E
Als u Spotify heeft, kunt u alvast de liedjes beluisteren:
https://open.spotify.com/playlist/3mqILb75GXJfaJ0R7CUxv3?si=9fe404b44f1c4746&fbcli
d=IwAR1LZt40a1z7tzdu-4mrv3d2d3_5OcxFTHY9iB9rkfDFaCJx5y8tbDya0TA&nd=1
Voor wie? Dit staat op zijn Facebook-pagina: deze livestream is voor iedereen
toegankelijk, maar in het bijzonder bedoeld voor: kinderdagverblijven,
gastoudergezinnen, groep 1 en 2 van de basisschool, mytylscholen,
gehandicapteninstellingen.

Ingekomen Post/Mail
Anders is gewoon… Doe je ook mee?
Samen met de stichting “Worldvisuals film” ben ik het project
“Anders is gewoon” gestart omdat ik merkte hoe mijn tienjarige
zoon met een hartafwijking regelmatig worstelt met het “anders zijn”. Ons doel is om
kinderen met een chronische aandoening en hun ouders zo positief mogelijk in het leven
te laten staan en om meer begrip in de samenleving te creëren. Dit doen we middels een
documentaire en een impactprogramma.
Om te zorgen dat ons project zo goed mogelijk aansluit bij de uitdagingen van kinderen
met een chronische aandoening, doen we op dit moment onderzoek naar hun ervaringen.
We hebben al meerdere kinderen en hun ouders gesproken maar zouden graag nog meer
kinderen spreken.

Wil jij ons helpen met ons project? We zijn op zoek naar
kinderen met een aandoening tussen de 10 en 16 jaar die
kijken naar wat wél kan! Heb jij een bepaalde droom of
uitdaging die je (samen met je omgeving) probeert te
bereiken? Dan willen we jou graag spreken! Het maakt
niet uit wat jouw uitdaging of droom precies is, het kan
het ook iets zijn wat voor veel andere kinderen heel
gewoon is.
We zoeken uiteindelijk een hoofdpersoon voor onze documentaire, maar praten ook
graag met je als je geen personage voor onze documentaire wil zijn!
Wanneer: als jij tijd hebt
Wat: een kort gesprek via beeldbellen of “live” als je dat liever hebt
Doe je mee?
Stuur dan een mail naar: anders.is.gewoon@ziggo.nl of bel/app mij: 0641393970
Alles wat je vertelt blijft natuurlijk vertrouwelijk en je ouders mogen er ook bij zijn.
Willen jij of je ouders eerst meer weten over het project? Bel of mail me dan gerust.
Vriendelijke groet,
Gwendid van der Voort van der Kleij

Beste ouder(s) van de Thermiek,
Mag ik ons voorstellen!
Logeerhuis POEH! bestaat al 14 jaar in
Hellevoetsluis en heeft vanaf 01-08-2021 ook
een vestiging in Hazerswoude-Dorp. Logeerhuis
POEH! is een logeerhuis voor kinderen met een
lichtverstandelijke beperking,
gedragsproblemen en voor kinderen die het
even niet zo makkelijk thuis hebben. Deze opvang dient het meeste om de thuissituatie
te ontlasten, maar zeker ook voor het sociale aspect van de cliënt. De logeeropvang vindt
ieder weekend plaats van vrijdag tot en met zondag en cliënten kunnen zich aanmelden
voor 1 of meerdere weekenden. Logeerhuis POEH! werkt met ondersteuningsplannen en
sluit zich aan bij de hulpvraag van het kind of de ouders/verzorgers.
Logeerhuis POEH! doet mee met aanbestedingen, maar werkt ook met WLZ en PGB
jeugdwet.
Meer informatie over Logeerhuis POEH! www.logeerhuispoeh.nl
Op de website staan nog niet de nieuwe locaties vermeld.
De facebook pagina logeerhuis POEH! Hazerswoude geeft een kleine impressie over onze
locatie in Hazerswoude dorp.
Wij hopen dat ons logeerhuis meer bekendheid gaat krijgen binnen de regio.
Zijn er nog vragen dan hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet,
Karin Dijksman
Mob:06-27048360

Planning 2021-2022
In verband met de
huidige Corona
maatregelen zijn er
in deze nieuwsbrief
geen activiteiten
opgenomen. Wij hopen de volgende
keer weer een planning met u te delen.

