Juni 2022
Algemene nieuwsbrief locatie Blauwe Vogelweg, SO en VSO-uitstroomprofiel
dagbesteding
Bezoek ons ook op Facebook: mytylschool De Thermiek
e-mailadres redactie: dbreedveld@resonansonderwijs.nl

Nieuws vanuit het management
Beste ouders en verzorgers,

Het einde van het jaar is in zicht. Wij zijn druk bezig met de groepsindeling en de
formatie. Binnenkort ontvangt u van ons het OPP en de uitnodiging voor de ouderavond
via Parro, deze zal gehouden worden op 21 en 23 juni aanstaande.
Er vinden de komende tijd een hoop leuke activiteiten
plaats, zoals juffendagen, schoolreisje, het zomerfeest en
het afscheid van de schoolverlaters.
Het zomerfeest vindt plaats op woensdag 29 juni van
15.00 uur tot 17.00 uur. We hopen u dan allemaal te
ontmoeten!
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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Vakantie- en vrije
dagenrooster De Thermiek
2022-2023
Leerlingen locatie Blauwe
Vogelweg
Eerste schooldag:

maandag 22 augustus 2022

Leidens ontzet

maandag 3 oktober 2022

Herfstvakantie:

maandag 24 oktober 2022 t/m vrijdag 28 oktober 2022

Sinterklaas:

maandag 5 december 2022 vanaf 12.15 uur

Kerstvakantie:

vrijdag 23 december 2022 vanaf 12.15 uur t/m
vrijdag 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie:

maandag 27 februari 2023 t/m vrijdag 3 maart 2023

Goede Vrijdag:

vrijdag 7 april 2023

Tweede Paasdag:

maandag 10 april 2023

Meivakantie:

maandag 24 april 2023 t/m vrijdag 5 mei 2023 (deze
vakantie is inclusief Koningsdag en Bevrijdingsdag)

Hemelvaart:

donderdag 18 mei 2023 en vrijdag 19 mei 2023

Tweede Pinksterdag:

maandag 29 mei 2023

Zomervakantie:

vrijdag 7 juli 2023 t/m vrijdag 18 augustus 2023

Studiedagen:
Donderdag 8 september 2022
Maandag 17 oktober 2022
Vrijdag 27 januari 2023
Woensdag 22 maart 2023
Dinsdag 20 juni 2023

Kleutervrije dagen:
In de oneven week hebben De Merels en De Eenden vrij.
In de even weken De Mezen en De Mussen.

OPP
Binnenkort ontvangt u het
Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van uw
kind met daarin de bevindingen en
ontwikkeling van het afgelopen jaar. Het OPP
laat zien waar wij als school samen met uw
kind naar toewerken richting
vervolgonderwijs. Het is een richtinggevend
document voor de toekomstige
onderwijsjaren.
In afwijking tot vorig jaar krijgt u het OPP niet per post toegestuurd maar per mail met
het verzoek om deze digitaal te ondertekenen. Afzender zal zijn: Mytylschool De
Thermiek (noreply@signhost.com).
Bij ouders woonachtig op één huisadres zullen wij het OPP sturen naar het mailadres van
de eerste verzorgende welke in de schooladministratie wordt vermeld. Bij ouders
woonachtig op verschillende adressen krijgen beide ouders het OPP digitaal toegezonden
ter ondertekening.

Werkbezoek College van bestuur aan De Thermiek
Onlangs hebben Bob Olders en Iepe Roosjen (college van bestuur Resonans) een bezoek
gebracht aan De Thermiek. Na afloop ontving De Thermiek onderstaande brief.

Leiderdorp, 20 april 2022
Betreft: werkbezoek college van bestuur aan De Thermiek
Beste medewerker van De Thermiek,
Gisteren, op 19 april 2022, hebben wij een werkbezoek gebracht aan jullie school.
Wij hebben de IJsvogels, de Lijsters en de Goudvinken bezocht, een presentatie van
Teun, Joris en Dylan uit SO-T gehad en gesprekken gevoerd met het MT en de Geefme-de-5-coördinatoren.
Tenslotte hebben wij een presentatie van het VSO-team gehad en met hen 'ge-bim-d'.
Uit alle gesprekken en observaties is ons de enorme
betrokkenheid van jullie met de leerlingen gebleken. De
verantwoordelijkheid die jullie nemen voor goed onderwijs blijkt
uit de manier waarop jullie de doelen van het OPP vertalen naar
Plancius- of CED-leerlijnen, het gebruik van het portfolio
daarbij, het inspelen op de individuele behoeften van leerlingen
en de wijze waarop jullie leerlingen laten reflecteren op hun
werk. Mooi om te zien!
Ook denken jullie na over de wijze waarop je de digitale leermiddelen als Magic Carpet
en Bluebot gebruikt om de onderwijskundige doelen met de leerlingen te behalen. Dat is
nog niet altijd vanzelfsprekend en makkelijk, maar uit het toepassen hiervan blijkt dat

jullie hier goed naar op zoek zijn.
De methodiek van GMD5 spreekt ons erg aan. De wie-wat-waar-wanneer-hoe-vraag is
natuurlijk voor alle leerlingen zeer geschikt en geeft structuur en duidelijkheid. Sterker
nog, ook voor volwassenen en in ons dagelijkse werk zou dit veel duidelijkheid geven.
Mooi om zo'n presentatie te ontvangen en hierop in te zoomen. Van
persoonsafhankelijk naar structuurafhankelijk naar zelfstandigheid!
De stages in het VSO vragen aandacht wat betreft bezetting, zo is
ons gebleken. Ook hebben we mogen ervaren welke rust en
ontspanning Beleving in Muziek (BIM) geeft. Gaaf!
Jullie zijn terecht trots op De Thermiek, jullie leerlingen en jullie
collega's. En je mag vooral trots zijn op jouw bijdrage aan deze
mooie school! Hartelijk dank voor de gastvrijheid en de warme
ontvangst!
Volgend jaar komen wij graag weer voor een verdiepend bezoek op het thema ‘zicht op
onderwijskwaliteit'.
Met vriendelijke groet,
Iepe Roosjen en
Bob Olders,
college van bestuur

Oproep nieuwe chauffeurs
Beste school-/locatieleider,
Veel bedrijfstakken in Nederland worden op dit
moment geraakt door krapte op de arbeidsmarkt. Ook
de taxibranche heeft hiermee te maken. Het is erg moeilijk om nieuwe chauffeurs te
werven.
In onze zoektocht naar nieuwe chauffeurs doen we ook graag een beroep op u.
Kent u iemand die enthousiast is om als chauffeur aan de slag te gaan? Meldt u
deze kandidaat dan aan als chauffeur door een mail te sturen naar
werving@noot.nl. Ook willen wij u vragen of u hierover een bericht wilt opnemen in
bijvoorbeeld een nieuwsbrief die u naar ouders verstuurt.
Iedereen is welkom bij Noot. We bieden kansen aan jongeren, 50-plussers, mensen

met een arbeidsbeperking, maar ook aan statushouders en/of vluchtelingen. Als de
aangedragen kandidaat een halfjaar bij ons in dienst is, ontvangt u van Noot als
dank voor uw inspanning een gratis touringcarrit.
Wij bedanken u alvast voor uw medewerking en we hopen op veel aanmeldingen.
Met vriendelijke groet,
Team Noot Personenvervoer
Bijlage: flyer

Ingekomen Post/Mail
Binnen Basalt zal er een kinderadviesraad worden opgericht.
We zijn op zoek naar kinderen in de leeftijd van 8-18 jaar die hier aan mee willen doen.

Woensdag 15 juni 2022

Webinar – Creatief opvoeden met een kleine beurs
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in samenwerking met Tischa Neve een
gratis webinar voor ouders van kinderen tussen de 0 en 14 jaar die minder te besteden hebben.
Als je niet veel geld te besteden hebt, kan het je behoorlijk
bezighouden: hoe zorg je ervoor dat jouw kind met
zelfvertrouwen en een goed gevoel opgroeit? Het kan als een
behoorlijke uitdaging voelen om met weinig geld toch iets leuks
van vakanties, vrije momenten en verjaardagen te maken.
Tischa Neve neemt je, met haar ervaring als kind met een
moeder in de bijstand én vanuit haar vakgebied als psycholoog
en opvoedkundige, mee in hoe je hier als ouder je weg in vindt.
Een webinar vol herkenning, erkenning, begrip en praktische handvatten.
Dit gratis webinar vindt plaats op woensdag 15 juni 2022 van 20.00 tot 21.00 uur.
Voor aanmelden of meer informatie ga naar www.cjgcursus.nl of klik op deze link.
Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website:
www.cjgcursus.nl
E-mail:
info@cjgcursus.nl
Telefoon:
088 254 23 84
@ cjgcursus

ATLETIEKVERENIGING DE SPARTAAN
Betreft: Uitnodiging Kind – Ouder Sport en Spelmiddag
25 juni 2022
Beste ouder of verzorger of begeleider,
Vorig jaar bestond onze atletiekvereniging De Spartaan 60 jaar!
We hebben dit diamanten jubileum o.a. groots gevierd met een
feest op 9 oktober 2021. De Spartaan is een zeer sociale
vereniging die inmiddels een begrip is in de Bollenstreek. We
staan erom bekend dat we – voor leden en niet leden – zeer
uiteenlopende sociale en sportieve activiteiten organiseren. De
jubileum commissie heeft daarom vorig jaar het initiatief
genomen om tijdens het jubileumfeest geld op te halen om een
sportdag voor kinderen met een beperking te organiseren.

Waarom? Nou het vieren van een jubileum is bijzonder en wij willen graag ons plezier in
sport en het gezellig samen zijn delen met anderen die ook graag sportief bezig zijn. In
samenwerking met de Stichting de Zevensprong en de Rotary Hillegom – Lisse doet het
ons daarom:
Een genoegen om u en uw gezin uit te nodigen voor een kind – ouder sport en
spelmiddag op zaterdag 25 juni 2022 op en rond de atletiekbaan op het
sportpark Ter Specke.
Wij richten ons op kinderen met een
beperking in de leeftijd van 6 t/m 20 jaar.
Broertjes en/of zusjes mogen ook
meedoen en natuurlijk u als ouders of
verzorgers of begeleiders ook. Doel is om
op een laagdrempelige en gemakkelijke manier met het hele gezin een keer gezamenlijk
sportief bezig te zijn. Iedereen tot zijn eigen grens of misschien wel een stukje daar
overheen. Er zullen diverse spelactiviteiten uitgezet worden op de atletiekbaan waar we
iedereen kennis laten maken met de moeder der sporten, atletiek!
Programma
13:45 Aankomst kinderen, broertjes/zusjes &
ouders/begeleiders bij de Spartaan
13:45 – 14:15 Inschrijven en groepjes maken
14:15 Welkomst woord
14:30 Start eerste 3 rondes
15:15 – 15:45 Pauze met iets lekkers
15:45 – 16:30 Start laatste 3 rondes
16:30 Prijsuitreiking en demonstratie
17:15 Poffertjes eten
Er zullen dus een zestal spel elementen uitgezet worden en in deze carrousel kan iedere
groep rouleren. Elk onderdeel is zo opgezet dat iedereen in zijn eigen tijd, kracht, niveau
en aandacht kan deelnemen. Plezier hebben zal de rode draad zijn in de opdrachten.
Er zijn voldoende vrijwilligers aanwezig om de onderdelen goed uit te leggen en de
groepjes kinderen te begeleiden. Echter van u als ouder vragen we één bekende
begeleider voor u kind te regelen tijdens deze middag. Deze persoon kent u kind en weet
hoe te handelen als er extra ondersteuning nodig mocht zijn. Nogmaals broertjes en
zusjes & ouders/begeleiders kunnen actief meedoen met deze
spelmiddag. Op deze manier hopen we dat het een echte
gezinsmiddag wordt.
Locatie
Atletiekvereniging De Spartaan op de Spekkelaan 8 2161 GH in
Lisse.
U kunt parkeren op het parkeerterrein van FC Lisse welke aan de
overzijde van de atletiekbaan is.
Aanmelden
We bieden u deze middag graag aan zonder dat er kosten aan de middag verbonden zijn.
De (oud)leden van de Spartaan maken deze gezellige gezin sportmiddag mogelijk.
U kunt zich nu al aanmelden maar graag zeker voor 15 juni 2022. Als uw kind(eren) mee
wil(len) doen, verzoeken wij u ons te mailen op: avdespartaan60@gmail.com

Graag ontvangen wij in de aanmelding de volgende
informatie van de personen die op de middag aanwezig
zullen zijn:
1) Naam & leeftijd van het kind
2) Naam & leeftijd van broertjes & zusjes
3) Naam of namen van de ouders / verzorgers /
begeleiders die tijdens de middag aanwezig ter
begeleiding en/of meedoen met activiteiten
Mocht u nog verdere informatie of vragen hebben? Mailt U ons gerust!
Met vriendelijke groet,
Namens de Spartaan

Geachte lezer van de Thermiek,
Ik zal mijzelf even kort voorstellen. Ik
ben Dione van Velzen, 18 jaar.
Momenteel ben ik laatste jaar student
op de opleiding Lifestyle, Sport en Beweging richting Bewegingsagogie. Ook ben ik
gediplomeerd turntrainster en geef ik verschillende turn en beweeg lessen bij Gymsport
Leiden. Voor mijn examen ga ik in samenwerking met Gymsport Leiden de mogelijkheid
bieden aan kinderen met een verstandelijke beperking om te komen turnen. Hiervoor ook
mijn mailtje.
Binnen Gymsport Leiden zijn wij momenteel hard bezig met het opzetten van een
turngroep voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar met een verstandelijke beperking. Wij
willen dat zoveel mogelijk kinderen dit te weten komen zodat ze de mogelijkheid hebben
om deel te kunnen nemen aan de turngroep. Wij hebben gemerkt dat het turn aanbod in
de regio Leiden heel beperkt is voor kinderen met een verstandelijke beperking in deze
leeftijd categorie of het is heel klein/onbekend. Daarom hoop ik dat u ons kunt helpen
met het bekent maken van de opstart van deze groep.
Met vriendelijke groet,
Dione van Velzen
Student ROC Mondriaan
Trainster Gymsport Leiden

Beste heer/mevrouw,

Met deze mail zou ik graag het project “De Reiskoffer” van de gemeente
Nieuwkoop onder de aandacht willen brengen. Het doel van het project is
om leerlingen, die nu met de taxibus naar school gaan, te leren om
zelfstandig met de fiets of het OV te reizen. Een aantal leerlingen van uw school heeft al deelgenomen,
neemt op dit moment deel, of gaat wellicht in de toekomst deelnemen aan De Reiskoffer.
Ik kan me voorstellen dat deze mail het beste op z’n plek is bij de schoolmaatschappelijk werker en/of de
intern begeleider van uw school, maar stuur de mail ook gerust door naar andere betrokkenen en
belangstellenden.
Wij hopen meer leerlingen naar zelfstandig reizen te kunnen begeleiden, omdat we zien dat leerlingen
hierdoor groeien in zelfredzaamheid en meer zelfvertrouwen krijgen. Misschien zijn er nog meer
leerlingen op uw school die nu met de taxibus naar school gaan, maar mogelijk, na een periode oefenen
onder begeleiding (Samen Reizen met…) en/of met digitale reisbegeleiding (de GoOV-app), zelfstandig
zouden kunnen reizen. Ik help dan graag om zo’n traject in gang te zetten!
Wanneer u vragen heeft over De Reiskoffer, de verschillende begeleidingsmogelijkheden, of mij graag
even laat meedenken, neem dan contact met me op. U kunt ook een kijkje nemen op:
www.dereiskoffer.nu en op de websites van de verschillende trajecten van De Reiskoffer:
www.samenreizenmet.nl en www.go-ov.nl.
Als u al een leerling in gedachten heeft, dan zou u de ouders over het project kunnen vertellen en ouders
kunnen dan contact met mij opnemen. Uiteraard kan ik zelf ook contact met ouders opnemen, als zij hier
akkoord mee zijn.
Alvast bedankt voor het meedenken!

Met vriendelijke groet,
Irma Kooiman
Projectcoördinator De Reiskoffer

Werkzaam op woensdag en donderdag en afwisselend op dinsdag (in oneven weken) of vrijdag (in even
weken)






06 13184616
www.carolienaalders.nl
irmakooiman@carolienaalders.nl
Postbus 39, 6573 ZG Beek-

Initiatiefnemers
van:

Ubbergen

: Volg Carolien Aalders en de Reiskoffer op Facebook

Volg dereiskoffernl op Instagram

Planning 2021-2022
10 juni

De Goudvinken

10 juni

Condors en Meeuwen

Schoolreis
excursie Het bewaarde
land

10 juni

Eenden en Merels

kleutervrije dag

14 juni

De Meeuwen

Slootjesdag

15 juni

De spechten

Juffendag

13 t/m 15-juni

Grutto's, Kieviten, Wielewalen,
Zwaluwen

schoolkamp

16 juni

Mussen, Mezen, Merels en
Eenden en Duiven

Schoolreis Plaswijck

16 juni

De Spechten

Paardrijden

17 juni

Condors

Juffendag

17 juni

Mussen en Mezen

Kleutervrije dag

22 juni

Merels

Kinderboerderij

24 juni

Eenden en Merels

Kleutervrije dag

27 juni

Wielewalen

Strand

27 juni

Nachtegalen

Schoolreis

28 juni

Groep van Nancy

Juffendag

29 juni

De Appelvinken

Juffendag

29 juni

De Meewen

Juffendag

29 juni

Uilen

Juffendag

29 juni

IJsvogels

Juffendag

1 juli

Mussen en Mezen

Kleutervrije dag

5 juli

De spechten

afscheid schoolverlaters

