
Beste ouder/verzorger,  

Een korte nieuwsbrief dit keer, maar met wel berichten die moeite waard zijn om te lezen. 

Als eerste een bericht over het VSO kamp van vorige week, met dank aan de OMMD voor het 

schenken van het mooie bedrag zodat er een aantal activiteiten georganiseerd konden worden.  

Ook staat er een bericht in van de OMMD waarin ook een reminder staat voor de brusjesdag 

van 24 juni a.s. Verder staat er nog een bericht van het bedrijf Player Enabled over computer-

aanpassingen en een bericht over een jeugdsportkamp dat zal plaatsvinden in de zomervakan-

tie. 

Na deze week hebben wij nog maar drie weken school en tellen we af naar het einde van het 

schooljaar. In juli volgt er nog een laatste nieuwsbrief. Ik wens u veel leesplezier toe en geniet 

deze week nog van het mooie weer. 

Mooi bedrag OMMD 

Vorige week is de VSO-afdeling op kamp naar ’s Gra-

venzande geweest. Mede dankzij een mooi bedrag, ge-

schonken door de OMMD, hebben de leerlingen geno-

ten van verschillende activiteiten op het strand: rijden 

met de strandrups, powerkiten, bubble soccer en sup-

pen.  

In deze nieuwsbrief: 
 Mooi bedrag OMMD 
 Bericht OMMD 
 Computeraanpassingen 
 Action Jeugdsportkamp 
 

 

Bericht OMMD 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

De laatste  paar weken voor de zomervakantie zijn in ge-

gaan. Toch altijd wel een spannende tijd. De vragen die 

veel ouders bezighouden op het moment is toch wel in 

welke klas komt mijn kind aankomend jaar en blijft hij/zij 

bij dezelfde vriendjes in de klas etc. Nog een paar week-

jes en dan weten we het. 

 
Lees  verder op de volgende pagina 



 

Computeraanpassingen  
Een tijdje geleden hebben we een meeloopdag op de Maurice Maeterlinckschool gehad. Bij 
Player Enabled hebben wij niet stil gezeten en zijn aan de slag gegaan met alle opgedane in-
zichten. Hieruit zijn een aantal producten gekomen die mogelijk voor veel kinderen het verschil 
kunnen maken om (weer) ongehinderd te kunnen gamen.  
  
Om te toetsen of wij deze producten op grotere schaal beschikbaar willen en kunnen gaan ma-
ken in Nederland heb ik een vragenlijst van circa 5 minuten opgesteld voor mensen met een fy-
sieke beperking en/of ouders/verzorgers van kinderen met een fysieke beperking.  
  
Vraag: Zou u ons willen helpen door de vragenlijst in te vullen, mogelijk samen met uw zoon of 
dochter? Alvast hartelijk dank!  
  
Link vragenlijst: https://forms.gle/SAdH5cr7VxsJbZ3o8  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Jan-Willem van Wingerden 
Player Enabled 
T: 0620986279 

Het thema water is nog in volle gang en zal tot woensdag 29 juni lopen, ter afsluiting krijgen de 

kinderen een waterijsje. 

 

Nog een kleine herinnering aan de ouders/verzorgers die hun kind(eren) hebben opgegeven voor 

de Brusjesdag. Staat vrijdag 24 juni in uw agenda genoteerd? ;-) 

 

Met vriendelijke groet, 

De OMMD  

https://forms.gle/SAdH5cr7VxsJbZ3o8


Action Jeugdsportkamp 

Action Jeugdsportkamp is voor jongeren tussen de 12 en 17 jaar met een lichamelijke beper-

king of een meervoudige beperking waarbij de lichamelijke beperking primair moet zijn. Er 

wordt gesport, gegeten en geslapen op “SO Lichtenbeek” te Arnhem. Het doel van Action 

Jeugdsportkamp is om jongeren kennis te laten maken met sporten. Van zondag 24 juli t/m 

vrijdag 29 juli zal de 36e editie van Action Jeugdsportkamp georganiseerd worden. Overdag 

ben je onder deskundige begeleiding bezig met een sport (trainen, instructie, wedstrijdjes) en 

’s avonds is er een gevarieerd programma (film, spelletjes, sportdemonstraties of een disco). 

Gedurende het Action Jeugdsportkamp is er altijd een arts en/of een verpleegkundige aan-

wezig. Voor meer informatie en inschrijving kijk op: https://www.actionjeugdsportkamp.nl/ 





WWW.MMSCHOOL.NL 

Heeft u al een bezoek gebracht aan onze website?  

U kunt deze vinden via www.mmschool.nl  
 

Maurice Maeterlinckschool 

Buitenhofdreef  10  

2625 XR  Delft 

tel: 015 - 27 80 200 
  

http://www.mmschool.nl 

E-mail: info@mmschool.nl 

Schoolvakanties schooljaar 2021-2022 
Zomervakantie  ma 11-07-22 t/m vr 19-08-22  
 
Schoolvakanties schooljaar 2022-2023 
Herfstvakantie  ma 24-10-22 t/m vr 28-10-22 
Kerstvakantie  ma 26-12-22 t/m vr 06-01-23  
Voorjaarsvakantie ma 27-02-23 t/m vr 03-03-23 
Goede Vrijdag  vr   07-04-23                                 
Tweede Paasdag ma 10-04-23                                  
Meivakantie  ma 24-04-23 t/m vr 05-05-23 
Hemelvaart               do  18-05-23 t/m vr 19-05-23 
Tweede Pinksterdag    ma 29-05-23                                   
Zomervakantie          ma 10-07-23 t/m vr 18-08-23 

Wilt u de leerkracht van uw zoon of 

dochter spreken? Dat kan, graag voor 

8.30 uur of na 15.00 uur bellen via het 

telefoonnummer van de school. 

 


