
Beste ouder/verzorger,  

De decembermaand ligt alweer ver achter ons en hierbij de eerste nieuwsbrief van 2023. Van-
daag was er een studiedag voor alle leerlingen van het SO. De VSO-leerlingen hadden wel ge-
woon school. Helaas is dat bij niet alle vervoersbedrijven goed geregeld. Er is vanuit school con-
tact geweest, maar voor u als ouder goed om bij dit soort dagen ook zelf na te gaan of het gere-
geld is. Voor nu graag een kleine 10 minuten om deze nieuwsbrief door te lezen. Alvast een fijn 
weekend! 

Gebaren project van Lotte en Max 
Beste ouders,    
  
Zoals jullie weten zijn wij (van de groepen roodborst, 
mus, koolmees, specht, merel, steenuil en briluil) vori-
ge week gestart met het gebaren project van Lotte en 
Max.    
  
Om jullie te enthousiasmeren voor het gebruik van 
gebaren en om te horen waarom het gebruik van ge-
baren zo goed is voor al onze leerlingen is er op vrij-
dag 10 februari van 9 tot 10 uur een ouderwork-
shop. Wij hopen op een grote opkomst. Geef je op 
door een mail te sturen 
naar mvanbruggen@resonansonderwijs.nl.   
  
En dan sluiten de klassen het project af met 
een theatervoorstelling. Deze is op vrijdag 24 febru-
ari. Jullie worden daar van harte voor uitgeno-
digd.  Zie voor de tijd in onderstaand schema. Deze is 
voor elke groep anders. Graag even aan het klassen-
team doorgeven of jullie komen en met hoeveel per-
sonen (1 of 2).  
  
9 uur eend, fuut en merel   
10 uur briluil en steenuil   
11 uur roodborst, mus, koolmees en specht   
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Thuis hebben jullie allemaal de mogelijkheid om in te loggen op het gratis videoplatform van Lotte 
& Max, voor een periode van 3 maanden, waar jullie op woensdag 18 januari via social schools de 
inloggegevens van hebben gekregen. Een aanrader! Vergeet je hiervoor dus niet aan te melden. 
De code verloopt na verloop van tijd.   

Woensdag 22 februari Clinic Rutger Schipper (Team Tantum)  
Tijdens het in ontvangst nemen van de nieuwe 12SPRINGS Educatieve Airtrack Set, krijgen wij 
als school een clinic van Rutger Schipper. De klassen die op woensdag sporten, hebben geluk 
want dit zal tijdens de gymles plaatsvinden.  Wie weet laat Rutger zich nog wel even zien op het 
Schmidtplein. Sport is altijd al Rutger zijn passie geweest en sinds enkele jaren maakt hij freerun 
video’s. Hij heeft al meer dan 140.000 abonnees op YouTube en wil zijn fans enthousiast maken 
voor sport. Tips, trucs, oefeningen en challenges worden regelmatig door het team van 
12SPRINGS Trampolines en Rutger gedeeld via zijn Instagram account. Ook bedenken en ont-
wikkelen Rutger en 12SPRINGS samen nieuwe producten. 
  
Wat is een Educatieve Airtrack Set? 
De airtrack is een soort opblaasbare lange mat, ontwikkeld voor peuters en kinderen van groep 1 
t/m 8 van het reguliere en speciale basisonderwijs. Deze vernieuwende Full Colour bedrukte Air-
track Set geeft een nieuwe dimensie aan Bewegend Leren en het stimuleren van de executieve 
functies van kinderen. Een kleine impressie via de volgende link:  https://www.youtube.com/
watch?v=MFN9ltfMA_I 

Instagrampagina Willem Felsoord 
Beste ouders en/of begeleiders, 
Wij willen u graag even de nieuwe Instagram pagina van 'het Willem Felsoord' onder de aan-
dacht brengen. 
Willem Felsoord is een dagbestedingslocatie die prachtig ligt aan de rand van het Delftse Hout. 
Het is een dagbesteding bedoelt voor leerlingen/cliënten met (ernstige) meervoudige beperkin-
gen. 
De begeleiding richt zich voornamelijk op de beleving van de cliënten. 
Scan de QR-code en neem gerust even een kijkje. 

https://www.youtube.com/watch?v=MFN9ltfMA_I
https://www.youtube.com/watch?v=MFN9ltfMA_I


Batterijen Battle 
Beste ouders, 
Hieronder het certificaat van deelname aan de batterijen battle dat wij als school ontvangen 
hebben. 
Ondanks dat wij helaas niet in de prijzen gevallen zijn is de opbrengst best wel groot.  

Berichten van Basalt 
Stagiaire 
Vanaf 24 januari heeft de afdeling maatschappelijk werk een stagiaire: Esmee Poot, zij heeft vo-
rig schooljaar ook stage gelopen op de MMS bij de Ooievaars. 
Zij zal op maandagen en woensdagen meelopen bij Tina Tinch, op de TPG en op de dinsdagen 
en donderdagen bij Carolien Verleg, en zal daarom ook bij de planbesprekingen en de CvB aan-
wezig zijn. 
 

Lees verder op de volgende pagina 



‘Meetweek’ 
Volgende week (week 5) staat de ‘meetweek’ weer op de planning voor de fysiotherapeuten. 
De planning van de fysiotherapie behandelingen bij de leerlingen, wijkt dan af van de structuur 
planning.  
De fysiotherapeuten hebben de leerlingen zelf op de planning gezet. Hoe die planning eruit ziet 
staat op het weekrooster vermeld. 
 
Stel gerust uw vragen bij onduidelijkheden. 

Even voorstellen 
Mijn naam is Ellen Zonneveld en ik zal tot de zomervakantie werkzaam zijn als afdelingsdirec-
teur van de Mytyl afdeling leerroute 5-7. Ik vervang Annefloor Verleg, zij is met zwanger-
schapsverlof.  
Ik ben iets later begonnen omdat ik helaas griep had. Mijn werkdagen zijn van dinsdag t/m vrij-
dag.  
Mijn onderwijsloopbaan begon 40 jaar geleden op de Maurice Maeterlinckschool, ik heb des-
tijds 3,5 jaar met veel plezier als leerkracht op de VSO-afdeling gewerkt. Daarna volgden nog 
vele andere functies in het onderwijs.  Ik was leerkracht, intern begeleider, schoolbegeleider 
en directeur.  
Ik vind het heel leuk en bijzonder om hier weer terug te zijn voor een half jaar.  
Hartelijke groet en graag tot ziens! 



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 

Voorjaarsvakantiema  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) 
Dinsdag 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) 


