
Beste ouder/verzorger,  

De tijd van de feesten en tradities is weer aangebroken. Sint is in het land en de kerstspullen lig-

gen ook al weer in de winkel. Gelukkig weer een tijd waarin oude tradities weer kunnen en mo-

gen en nieuwe tradities ontstaan. Zoals de ruilbeurs van het speelgoed dit jaar. Met het lezen 

van deze nieuwsbrief bent u weer helemaal bij. Iedereen alvast een fijne Sinterklaasavond ge-

wenst. 

Voedselbank  

Beste de ouders de actie voor de voedselbank wordt een 

groot succes. Er zijn al heel veel voedingsmiddelen en 

verzorgingsproducten ingeleverd.  

Komende week is de laatste week dat u spullen kunt in-
leveren. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

In deze nieuwsbrief: 
 Voedselbank  
 Parkeren bij Basalt 
 Oudervereniging OMMD 

Parkeren bij Basalt 
Op 28 november wordt bij Basalt een (nieuw) parkeerbeleid ingevoerd. 
Parkeertarief: 

 Eerste 30 minuten gratis 

 Per uur: € 2,00 

 Dagtarief: € 16,00 
Invalideparkeerkaarthouders kunnen gratis parkeren. In lijn met gemeentelijke voorzieningen 
geldt hierbij een maximale parkeerduur van 3 uur. We verzoeken u om een parkeerschijf onder 
de voorruit te leggen en zich te melden bij de receptie wanneer u vertrekt. Op vertoon van uw 
invalidepas kunt u gratis uitrijden. 
Betalen met pinpas of creditcard 
Bij de ingang van het parkeerterrein wordt uw kenteken gescand. U krijgt bij het inrijden geen 
parkeerkaartje. Betaling vindt achteraf plaats bij de slagboom tijdens het uitrijden. Daar kunt u 
uw pinpas of creditcard aanbieden. Het is niet mogelijk om contant te betalen. Er is ook geen 
betaalautomaat in de hal. 
Betalen met QR-code 
U kunt voordat u uitrijdt ook afrekenen m.b.v. een QR-code. De QR-code is beschikbaar op zui-
len op de parkeerplaats of in het gebouw.           
            Lees verder op de volgende pagina 



Oudervereniging OMMD 

OMMD staat voor: Oudervereniging Maurice Maeterlinckschool Delft. De vereniging organiseert 

en ondersteunt bij activiteiten en overlegt met het management van de school. U kunt de ver-

eniging bereiken via ommdelft@hotmail.com of per post naar het schooladres t.a.v. secretariaat 

OMMD. De OMMD bestaat momenteel uit 7 ouders die zich vol enthousiasme inzetten voor de 

school. Zij maken onder andere het podium elke keer zo gezellig en organiseren evenementen 

rondom feestdagen. Angelique (moeder van Liam uit groep Koolmees), Lot (moeder van Daan 

uit groep IJsvogel en Julia uit groep Fuut), Crista (moeder van Eline uit groep Mus), Kelsey 

(moeder van Macy uit groep Fuut) en Pascaline (moeder van Mia uit groep Specht) draaien al-

lemaal al langer mee met de OMMD en zijn bij jullie wellicht al bekend. De OMMD heeft dit 

schooljaar ook 2 nieuwe leden. Zij stellen zich hieronder even aan u voor. 

 

Goedendag allemaal, 

Mijn naam is Claudia Heerschap, moeder van James uit groep Fuut. Recentelijk ben ik ook bij 

de OMMD gekomen om mijn steentje bij te dragen aan de MMS. Vele handen maken licht werk, 

en we doen het toch voor die glimlach op het gezicht van de leerlingen.  

Hartelijke groet, 

Claudia       

            Lees verder op de volgende pagina 

Abonnementen 
Wie komt in aanmerking voor een abonnement? 
 Patiënten en/of hun begeleider die meer dan twee keer per week een locatie van Basalt be-
zoeken (niet de ziekenhuislocaties) voor een poliklinische behandeling 
1e-lijns familielid, begeleider of wettelijk vertegenwoordiger van een klinische patiënt van locatie 
Leiden of Den Haag 
Tarieven abonnement: 
•            Weektarief: € 17,50  
•            Maandtarief: € 40,00 
•            Kwartaaltarief: € 35,00 per maand 
Aanvraag abonnement: 
Een abonnement kan worden aangevraagd via servicepunt@basaltrevalidatie.nl . Het Service-
punt toetst de aanvraag en verwerkt bij een positieve besluitvorming de aanvraag in het parkeer-
systeem. Een abonnement kan worden afgerekend bij: 
Delft: Restaurant tussen 11.00 – 13.00 uur. 

mailto:servicepunt@basaltrevalidatie.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 2022-2023 

Kerstvakantie  ma 26-12-22 t/m vr 06-01-23  
Voorjaarsvakantiema  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 
 
Studiedagen schooljaar 2022-2023 
Vrijdag 27 januari 2023 (alleen SO leerlingen vrij) 
Donderdag 14 maart 2023 (alle leerlingen vrij) 
Donderdag 6 april (alle leerlingen vrij) 
Dinsdag 30 mei 2023 (alleen SO leerlingen vrij) 

 Bereikbaarheid school (telefonisch): u kunt 

voor 08.30 uur en na 15.00 uur bellen als u 

een leerkracht wilt spreken. Tijdens school-

tijd kan er alleen doorverbonden worden 

naar de klas in noodgevallen. 

 De zorgcoördinatoren zijn Patty Dekker 

(Basalt) p.dekker@basaltrevalidatie.nl  

en Lonneke Wismans (MMS)  

lwismans@resonansonderwijs.nl 

 De vertrouwenspersonen zijn Chantal Platell 

(cplatell@resonansonderwijs.nl) en Ineke 

Vreugdenhil

(ivreugdenhil@resonansonderwijs.nl) 

 De contactpersoon MR is Ineke Raaman 

(iraaman@resonansonderwijs.nl) 

Beste ouders, verzorgers en kinderen, 

Mijn naam is Joanie Dijkman. Ik ben de moeder van Oliver die sinds dit schooljaar is gestart op de 

MMS in groep IJsvogel. Ik help sinds kort mee bij de OMMD. Ik vind het fijn om betrokken te zijn 

bij deze nieuwe school van mijn zoon en vind het ook leuk om creatief mijn steentje te kunnen bij-

dragen.  

Groeten,  

Joanie 


