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Nieuws vanuit het management
Beste ouders en verzorgers,

Het is bijna zover, dan gaat de zomervakantie beginnen! De leerlingen gaan aanstaande
woensdag kennismaken met hun nieuwe klas en juffen. Ook dit jaar ontvangen alle
leerlingen een foto van de nieuwe klas zodat zij weten met wie zij in het nieuwe
schooljaar zullen starten. Volgende week krijgen de leerlingen de kalender voor volgend
schooljaar mee naar huis, waarop u in een oogopslag alle belangrijke activiteiten kunt
zien. Handig om thuis op te hangen.
Wij wensen u met uw gezin een goede vakantieperiode. Graag verwelkomen we op
maandag 22 augustus alle leerlingen weer op school.
Vriendelijke groet,
Claudy Luiten (afdelingsdirecteur so-t)
Natascha Niemeijer (afdelingsdirecteur so-a)
Tiny Hoekema (afdelingsdirecteur vso-db)
Diony Breedveld (afdelingsdirecteur so-m)

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 is,
dan kunt u contact opnemen met een lid van het
managementteam. Deze zomervakantie is de bereikbaarheid als
volgt:
- week 1, 2 en 3:
- week 4, 5 en 6:
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Diony Breedveld
Tiny Hoekema

tel. 06-82689186
tel. 06-30882827
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Kamp VSO-DB
Maandag 13 juni, dinsdag 14 juni en woensdag 15 juni zijn de Zwaluwen, Grutto’s,
Kieviten en de Wielewalen op kamp geweest naar Ter Aar.
Wat hebben we geweldig mooie en leuke dagen gehad met elkaar!
We hebben genoten van het lekkere weer,
gezongen met Willem, bonte avond gehad,
levend ganzenbord gedaan, dieren gezocht
bij het dieren geluidenspel en gespeurd naar
pijlen tijdens de speurtocht.
Op dinsdagavond kwam er een patatkar voor
rijden waar iedereen zelf zijn patatje en
snack mocht bestellen.
We hebben hulp gehad van gezellige en hard
werkende vrijwilligers, die hebben we
uiteraard even in het zonnetje hebben gezet
en een applausje hebben gegeven voor hun
hulp en inzet.
We kijken terug op een zeer geslaagd kamp waar we weer mooie herinneringen hebben
gemaakt met elkaar.
Veel groetjes van alle kampgangers

Afscheid Sabine Verberg
Beste ouders,
Na ruim 20 jaar te hebben gewerkt op de Thermiek ga ik nu de school verlaten.
Ik heb met veel plezier gewerkt met de leerlingen.
Ik heb genoten van de leerlingen en veel voldoening gekregen door de kinderen een
stapje verder te brengen in hun ontwikkeling.
Toch vond ik het leuk om nog een nieuwe uitdaging aan te
gaan.
Die heb ik gevonden op de Korte Vlietschool.
Daar ga ik na de zomervakantie aan de slag.
Ik wens jullie het allerbeste en wie weet tot ziens!
Vriendelijke groeten,
Sabine Verberg

Afscheid Wilma Barnhoorn
Beste ouders,
Na 45 jaar ga ik met vervroegd pensioen.
Wat heb ik veel leerlingen de school in zien komen en ook weer
zien verlaten. En daarmee heb ik natuurlijk ook u, ouders/
begeleiders leren kennen.
Ik heb jarenlang met plezier mijn werk gedaan, eerst in Katwijk
en nu in Leiden.
Maar nu is er tijd voor andere leuke dingen.
Ik wil u bedanken voor het vertrouwen wat u mij hebt gegeven al
die jaren, en wens u al het goede toe met uw zoon en/of dochter
voor de toekomst.
Misschien nog eens tot ziens.
Een vriendelijk groet,
Wilma Barnhoorn

Tips om te blijven lezen tijdens de zomervakantie
Lezen tijdens de zomervakantie is een ware
must… . Als kinderen in de zomervakantie geen
boek aanraken, verliezen ze zo een deel van de
verworven leesvaardigheid, het zogenaamde
zomerverlies of zomerdip. Dat is voor je kinderen
niet leuk, want dit gaan ze merken in de klas.
Lezen kan ook enorm leuk zijn en hoeft geen
verplichting te zijn. Enkele tips:
▪

hang een zomer-lees-bingo op en lees op verschillende plekjes

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

download het leespaspoort hierboven en stempel elke gelezen week af
laat je kinderen een zomerleeslijst maken met boeken die ze willen lezen
maak een tof boekenhoekje thuis
ga eens op uitstap naar de bib
geef ze ook leuke tijdschriften en strips. Wist je dat er ook AVI-strips bestaan voor
beginnende lezers?
probeer op vaste tijdstippen te lezen en het leuk te maken
laat ze ook digitaal lezen
onderweg borden lezen

Voor meer van deze website: Lezen tijdens de zomervakantie met je kids: tips! unicorns & fairytales (unicornsandfairytales.be)

Jaarverslag 2021 van Resonans
Het schip op koers houden
‘Resonans: het schip op koers houden.’ Dat is de titel van het onlangs
verschenen jaarverslag 2021 van Resonans. In het verslag de verantwoording
over het beleid, de financiële verantwoording en de verslagen van de GMR en de
raad van toezicht van het afgelopen kalenderjaar.
Iepe Roosjen en Bob Olders, college van bestuur Resonans:
‘We mogen 2021 samenvatten als een turbulent jaar. De
oorzaken daarvan zullen u bekend in de oren klinken: covidperikelen, leerlinggroei speciaal onderwijs en
medewerkerstekort. In deze giftige cocktail is Resonans zo
goed mogelijk op koers gebleven.’
‘We zijn dankbaar dat onze directeuren en teams volgehouden
hebben ons onderwijs en onze begeleiding te verzorgen. Veel
dank gaat ook uit naar de ﬂexibiliteit van ouders. Ook voor
hen was het een jaar van voortdurende aanpassing aan
nieuwe situaties.’
‘We hebben de bezoeken aan de scholen gemist, maar we zijn tevreden over het op
koers houden van de stichting, de organisatieontwikkeling, onze positie in de netwerken
en de resultaten op verschillende beleidsterreinen.’
Lees het jaarverslag 2021 van Resonans op de website van de school (onder
Documenten).

Luistertip
In de 6-delige serie van de podcast ‘Weggestopt’ neemt
een moeder (Elise van der Velde) de luisteraar mee in de
zoektocht naar een woonvorm voor haar meervoudig
beperkte zoon. Zij spreekt met andere ouders, bezoekt
allerlei soorten instellingen en gaat de confrontatie aan
met haar grootste angsten. Door de afleveringen heen
kronkelt het leven van Ties, haar zoon. Van de
spoedkeizersnee tot de diagnose een jaar later. Van het
idyllische dijkhuisje tot het rolstoelvriendelijke
nieuwbouwhuis. Als luisteraar volg je de weg naar
acceptatie van een leven dat niet perfect is, door een kind
dat afwijkt van de norm. Dit alles met een luchtige, bijna
tragikomische toon.
Aan het eind van de serie is het ideale tehuis gevonden. Of niet. Want één ding is zeker:
de ideale plek om je kind weg te stoppen, bestaat niet.
Titels van afleveringen zijn onder andere: brusjes, hoe ver ga je, niet álles is liefde,
vallende ouders.

Ingekomen Post/Mail

Zo help je kinderen een scheiding door!
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in samenwerking met
psycholoog en opvoedkundige Tischa Neve een webinar voor ouders van
kinderen tussen de 2 en 16 jaar die gaan scheiden
of gescheiden zijn.
Een scheiding heeft een grote impact, zeker als er
kinderen in het spel zijn. Als je uit elkaar gaat heb je de
verantwoordelijkheid om dit proces zo goed mogelijk te
laten verlopen en te begeleiden voor je kinderen. Maar
hoe vertel je het je kinderen? Hoe ga je om met hun
emoties en die van jezelf? Hoe zorg je dat jullie
kinderen zo goed mogelijk door de scheiding heen
komen?
Psycholoog en opvoedkundige Tischa Neve, bekend van tv en andere media, geeft in dit
webinar tips om kinderen goed te begeleiden tijdens het proces van een scheiding.
Dus ben jij gescheiden of zit je midden in een scheiding en wil je zorgen dat jouw
kinderen zo goed mogelijk door de scheiding komen? Meld je dan snel aan om bij dit
webinar vol inspiratie en tips te zijn! De webinar “Zo help je kinderen een scheiding
door!” is heel 2022 gratis te bekijken op de website.
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:
Telefoon:

info@cjgcursus.nl
088 254 23 84
@ cjgcursus

Planning 2021-2022
1-jul

Mussen en Mezen

Kleutervrije dag

1-jul

Sperwers

Afscheidsavond

1-jul

VSO

Afscheid leerlingen

4-jul

Buizerds

Afscheidsavond

5-jul

Haviken

Afscheidsavond

5-jul

De Spechten, De Valken en
De Zeearenden
Alle leerlingen

afscheid leerlingen in klas

6-jul
8-jul tot en met 21
augustus

Alle leerlingen

Kennismaken in nieuwe
groepen
Zomervakantie

