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Bezoek ons ook op Facebook: mytylschool De Thermiek
e-mailadres redactie: dbreedveld@resonansonderwijs.nl

Nieuws vanuit het management
Beste ouder(s), verzorger(s),
Voor u ligt de oudernieuwsbrief van maart. Vandaag is de eerste lentedag en schijnt de
zon. Hopelijk doen deze zonnestralen iedereen goed en hebben we het laatste staartje
van de Corona perikelen. Op dit moment zijn er nog een aantal collega’s ziek thuis. We
proberen zoveel mogelijk inval te regelen zodat alle leerlingen naar school kunnen.
Helaas lukt dit niet altijd. We ervaren hiervoor veel begrip van de ouders en dat is voor
ons erg fijn!
Op maandag 28 maart hebben de medewerkers van De Thermiek een studiedag. De
leerlingen zijn die dag niet op school.
Op deze studiedag krijgen alle medewerkers een lezing van Geef me de 5. Dit is de
methode die leerkrachten, ouders en hulpverleners concrete handvatten geeft vanuit
de behoefte van een kind met autisme. Wij ervaren dat alle leerlingen, ook leerlingen die
geen autisme hebben, baat hebben bij de structuur die het geeft.
We leren om een andere bril op te zetten om het gedrag van leerlingen beter te
begrijpen. We leren om aan de hand van de 5 onderdelen wie, wat, waar, wanneer en
hoe, duidelijkheid aan te brengen. Duidelijkheid aanbrengen kun je doen in zowel
structuur als in hoe je communiceert met het kind. Deze beide aspecten komen aan bod
in de lezing.
Als u zelf meer wilt weten over deze methode kunt u een kijkje nemen op de site van
Geef me de 5.

Methodiek (geefmede5.nl)
Vriendelijke groet,
Claudy Luiten (afdelingsdirecteur so-t)
Natascha Niemeijer (afdelingsdirecteur so-a)
Tiny Hoekema (afdelingsdirecteur vso-db)
Diony Breedveld (afdelingsdirecteur so-m)
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Even voorstellen…
Schooljaar 2017-2018 t/m december 2018 heb ik gewerkt als interim teamleider op De
Thermiek. Ik heb toen de vervanging van verschillende teamleiders mogen doen. Het
was een fantastische tijd waar ik met veel plezier aan terug denk. Regelmatig heb ik
teruggedacht aan deze fijne werkplek. Ik hoefde dan ook niet lang na te denken toen ik
opnieuw werd gevraagd als interim afdelingsdirecteur van de aanvangsgroepen. Ik ben
gestart na de voorjaarsvakantie. Veel collega’s ken ik nog en wat is het fijn om te zien
hoe bepaalde leerlingen vooruit zijn gegaan. Ik voel me erg welkom en het voelt als een
warm bad.
Mijn naam is Natascha Niemeijer, ik ben geboren in 1970 en mijn
wiegje stond in Amsterdam Oud-West. Inmiddels woon ik alweer
meer dan 26 jaar in Den Haag/ Scheveningen. Momenteel ben ik
ook werkzaam op een SBO-school in Volendam en daar noemen
ze mij de Amsterdamse Hagenees. Hoe toepasselijk....Ik ben de
trotse moeder van 1 dochter zij zit in klas vijf in het voortgezet
onderwijs.
Sinds mijn 23ste ben ik werkzaam in het onderwijs. Onderwijs en
begeleiding (zorg) lopen als een rode draad door mijn leven. Ik
werk zowel in het po, s(b)o, v(s)o en het hbo. Mijn achtergrond is
breed ik werk als (interim)directeur, zorgcoördinator, coördinator
passend onderwijs, coach, trainer, (beleids)-adviseur onderwijs
en kwaliteit en projectleider.
Mijn hobby’s zijn: reizen, dansen, sieraden maken, hardlopen, lezen, koken en wandelen.
Ik houd van mensen en kinderen en afwisselende werkzaamheden. Als interimmer heb ik
deze afwisseling door de verschillende rollen en functies waar ik voor word ingehuurd.
Ik kijk uit naar onze kennismaking en samenwerking.
Natascha Niemeijer

Ziek of afwezig melden via Parro
Misschien heeft u het al gezien of gehoord maar sinds
vorige week maken we gebruik van de mogelijkheid om
via Parro de absenties door te geven.
Dit betekent dat u niet per se meer naar school hoeft te
bellen om uw kind af te melden. Via de knop acties
komt u bij het menu voor ziek- en afmelden.
Het is ook mogelijk om geplande afwezigheid (zoals
bijvoorbeeld een artsenbezoek) vooraf door te geven. De groep krijgt dan automatisch
een melding op de betreffende dag. U kunt kiezen uit ziekmelding, artsenbezoek en later
op school, tevens kunt u dit verduidelijken. Kies de absentiereden die het meest voor de
hand liggend is. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard terecht bij de leraar
van uw kind.

Vervoersverklaring
Het leerlingenvervoer van uw zoon of dochter
dient jaarlijks aangevraagd te worden bij de
gemeente waarin u woont.
Het is gebruikelijk dat vanuit de gemeente in de
maand april/mei een aanvraagformulier wordt
toegestuurd met de vraag om deze in te vullen en
vervolgens weer terug te sturen met toevoeging
van de vervoersverklaring die wij begin/half april
aan uw zoon/dochter meegeven. Na ontvangst
hiervan zal de gemeente opnieuw het
leerlingenvervoer voor het volgend schooljaar in
gang zetten. Het is dan ook erg belangrijk dat u
beide formulieren op tijd inlevert.
Uitzondering hierop is dat de leerlingen die in de gemeente Leiden wonen geen
schoolverklaring hoeven toe te voegen. Hiervoor is het terugsturen van het
aanvraagformulier leerlingenvervoer voldoende.
Mocht u geen formulier hebben ontvangen, neemt u dan voor de zekerheid contact op
met uw gemeente. De praktijk wijst uit dat als u van de gemeente geen
aanvraagformulier heeft ontvangen, het vervoer ook niet geregeld wordt voor het
komend schooljaar met als gevolg dat uw zoon of dochter niet opgehaald wordt en het
minimaal 5 tot 10 werkdagen duurt voordat het leerlingenvervoer alsnog is geregeld.

Lentekriebels
Het is weer zo ver: volgende week is de Week van
de Lentekriebels!
Deze week loopt van 21 tot en met 25 maart.
In de week van de Lentekriebels wordt er gewerkt
over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Om aan
deze thema´s te werken en de doelen te bereiken, is speciaal voor deze week door
school het digitale lespakket ´Kriebels in je buik´ aangeschaft. Alle groepen kunnen
gebruik van maken van het digitale lesprogramma.
Op de website https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/wat-de-week-van-delentekriebels kunt u vinden wat per leeftijd besproken moet worden. Op de website staat
ook een link met tips voor het speciale basisonderwijs; voor leerlingen met een
lichamelijke beperking, voor een verstandelijke beperking, voor visuele beperkingen en
voor leerlingen met een autismespectrumstoornis.
(In het vso wordt er gewerkt met ‘Cirkels van nabijheid’.)

Het thema van dit jaar is “Je lijf is van jou”. Door aan dit thema aandacht te besteden
willen we de ruimte bieden om grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken.
Daarnaast gaat het om vragen en geven van toestemming.
Tevens is er rondom deze week gelegenheid om
informatie te geven op het gebied van relaties en
seksualiteit waar kinderen vragen over hebben.
Kinderen willen alles weten en willen de zekerheid
hebben dat wij hen ook alles hebben verteld wat
zij moeten weten! Op een leuke manier leren
kinderen nadenken over relaties, weerbaarheid en
seksualiteit.

Leestip
Het verhaal gaat over een groene kip
Florrie die zichzelf beter vindt dan alle
andere kippen. Dit zegt ze vaak ook
hardop waardoor de andere kippen
haar niet lief vinden. Haan Harry vindt
alle kipjes even lief en komt met een
slimme oplossing om rust in zijn
kippenhok te krijgen. Hij verzint een
heuze ei-leg-wedstrijd. Wie het mooiste
ei legt, is de beste kip!
Florrie denkt natuurlijk direct dat ze dit
wel zal winnen, echter zijn alle eieren
hetzelfde. Alle kippen kiezen een ei om
uit te broeden en als alle kuikentjes
zijn geboren zegt kip Florrie eindelijk
iets verstandigs.. Ei-ei-eigenlijk zijn we
allemaal gelijk!
Vanaf dat moment is het gezellig in het
kippenhok.
Voor meer leuke boeken voor de Pasen kun je naar de volgende website:
https://www.stoerleesvoer.nl/voorleesboeken-voor-pasen/

Ingekomen Post/Mail
Van de 2ejaars studenten Pedagogische Wetenschappen Leiden ontvingen wij
het volgende verzoek.
Beste meneer/mevrouw,
Voor onze studie Pedagogische Wetenschappen doen wij onderzoek naar
stressmomenten van ouders. Wij zijn op zoek naar ouders met kinderen tussen de 0-18
jaar.

De vragenlijst zal 15-20 minuten duren.
Deze vragenlijst is volledig vrijwillig, uw deelname is
niet verplicht. Het is voor ons niet terug te herleiden of
u besluit deze vragenlijst in te vullen en als u
deelneemt is dit ook volledig anoniem. U bent niet
terug herleidbaar.
Mocht u de vragenlijst in willen vullen, dan kan u klikken op de onderstaande link. Alvast
bedankt voor uw tijd.
Link:
https://leidenuniv.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3HJUZ1RfF9alOw6
FUNdamentals
Wij, Djenson en Jayson, lopen momenteel stage bij stichting BEN. Vanuit stichting BEN
(Basketball Experience NL) worden er rolstoelbasketbal trainingen voor jeugd
georganiseerd. Dit worden de FUNdamental dagen genoemd. De FUNdamental dagen
worden georganiseerd in samenwerking met de Johan Cruyff Foundation en de
Nederlandse Basketball Bond voor jongeren met een lichamelijke beperking.
Voor deze doelgroep zijn we steeds in verschillende regio’s
actief, in dit geval regio Midden -Nederland. De datum van
de FUNdamental dag in uw regio is 27 maart en de locatie is
Sporthal Merwestein in Nieuwegein.
In de flyer vindt u informatie over de training en hoe
mogelijke deelnemers zich kunnen aanmelden. Daarnaast
zijn wij bereikbaar via de contactgegevens in de aanwezige
bijlage voor verdere informatie of vragen.
Met vriendelijke groet,
Jayson van der Linden & Djenson de Waard
Basketball Experience NL
Stagiaires
Telefoonnummer: 06-28943160 (Jayson), 06-39179126 (Djenson)
E-mailadres:junior@basketballexperience.nl
BEN Coach, Mark Aalders
Telefoonnummer: 06-41548888
E-mailadres: Mark@basketballexperience.nl

Planning 2021-2022
21-mrt
22-mrt
22-mrt
24-mrt
25-mrt
22-mrt
25-mrt
28-mrt
1-apr

SO-A groepen
De Meeuwen
VSO-DB groepen
SO-M groepen
SO-T groepen
Eenden, Meeuwen, Mezen,
Appelvinken
Mussen en Mezen
Alle groepen
Eenden en Merels

Open podium
Theater
Open podium
Open podium
Open podium
Voorstelling
Kleutervrije dag
Studiedag
Kleutervrije dag

4-apr
4-apr
5-apr
5-apr
7-apr
7-apr
7-apr
7-apr
7-apr
8-apr
13-apr
13-apr
14-apr
15-apr
18-apr
22-apr
25-4 t/m 6-5

Lijsters
Zwanen
Kiekendieven
De Condors
Lijsters
Zeearenden
De Spechten
De IJsvogels
De Goudvinken
Mussen en Mezen
De Eenden
Zwanen
Nachtegalen
Alle groepen
Alle groepen
Mussen en Mezen
Alle groepen

Voorstelling
Voorstelling
Schoolreis
Schoolreis
Schoolreis
CliniClowns
CliniClowns
CliniClowns
CliniClowns
Kleutervrije dag
Juffendag
Juffendag
Kinderboerderij
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Kleutervrije dag
Meivakantie

In verband met Corona zijn bovenstaande activiteiten onder voorbehoud.

