Beste ouder/verzorger,
Gisteren heeft u via Social Schools een brief ontvangen over de aangescherpte maatregelen.
Vandaag de nieuwsbrief met ander nieuws.
In deze nieuwsbrief is er informatie over de leerlingenraad, de kerstviering, planbesprekingen,
en de Cruyff foundation. Ook is er nieuws vanuit de OMMD (oudergeleding Maurice Maeterlinckschool), en de oudergeleding van de MR (medezeggenschapsraad). Daarnaast is de school op
zoek naar ouders die als klaar-over de veiligheid tijdens het halen en brengen van de leerlingen
willen vergroten; zie verderop.

Leerlingenraad
Vorige week dinsdag was het zover, de leerlingen die
zich verkiesbaar hadden gesteld, mochten hun plannen presenteren. Maar liefst 22 leerlingen gingen de
strijd aan om een van de acht felbegeerde plekken in
de leerlingenraad. Er zijn plannen gepresenteerd over
schoolfeesten, het verbeteren van het schoolplein,
lessen internet gebruik, samenwerken met regulier
onderwijs, omgaan met pesten en het aannemen van
meer meesters. Fantastisch om al deze plannen te
horen, daar gaan wij uiteraard iets mee doen.
Helaas is er in de leerlingenraad geen plek voor 22
deelnemers, dus is er in de klassen gestemd op de
leerling die zij graag in de leerlingenraad zien. De
leerlingen die dit schooljaar met juf Elise en juf Annefloor plannen gaan maken zijn: Steff, Marjolein, Fiene, Sabine, Feline, Noortje, Liyana, Chadi en Yuan.
Veel succes kanjers!
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Deelname aan de planbespreking
U ontvangt van het medische secretariaat van Basalt een uitnodiging met daarop de dag en het
tijdstip waarop de planbespreking van uw kind gepland is.
Mochten wij geen reactie ontvangen dan sturen wij een Teams-uitnodiging zodat u digitaal kunt
deelnemen. Mocht u liever fysiek aanwezig zijn, dan ontvangen wij hierover graag een bericht. Dit
kan naar lwismans@resonansonderwijs.nl of p.dekker@basaltrevalidatie.nl.
We kunnen dan rekening houden met de groepsgrootte in de ruimte, zodat we de 1,5 meter afstand van elkaar kunnen waarborgen. Dank voor uw medewerking!

Berichtje van de oudergeleding van de MR
Na twee jaar lid geweest te zijn van de MR ga ik ermee stoppen. De reden is dat onze dochter Lotte per 1 oktober naar een andere school is gegaan en dan is lid zijn van de MR van de
MMS niet zo heel logisch meer. Jammer, want ik heb het met veel plezier gedaan. Ik vind het
erg waardevol dat ouders meelezen en meedenken op de grote beslissingen die vanuit het
bestuur en schoolleiding genomen worden. De laatste periode waren de besluiten over de corona maatregelen de meest belangrijke daarin.
Er is hiermee ook een vacature gekomen voor een ouder in de MR. Mocht je daarin interesse
hebben neem dan contact op met Angela Pellikaan (apellikaan@resonansonderwijs.nl).
Annemarieke Taal
En wij, het overblijvende deel van de oudergeleding, sluiten ons helemaal bij haar aan. Annemarieke: nogmaals bedankt voor al je bijdragen aan de MR!
Vanuit de MR leer je de school ook vanaf een andere kant kennen, wat erg leuk is.
Dus: heb je interesse om ons te komen versterken, en mee te denken over allerlei onderwerpen met betrekking tot school, meld je dan aan! Mocht je één van ons willen spreken, dan kun
je via Angela contact met ons opnemen.
De eerstvolgende MR vergadering is op dinsdag 18 januari 2022.
Xandra Thiele en Mieke van Kester

Van een milieuvriendelijk initiatief naar een sociaal vriendelijk initiatief
Graag delen we een mooi verhaal met u. Het gaat over een jongeman die Kevin heet en een
leerling is van de MMS. Kevin loopt stage bij Ipse de Bruggen, locatie de Ruimte te Delft; Ipse
is een zorgverlener voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Kevin
heeft een opdracht binnengesleept voor zijn stageplek bij 'de Ruimte' waar hij op de Reprogroep stageloopt. De vader van Kevin heeft een vriend die een bedrijfje heeft opgezet en verpakkingsmateriaal voor levensmiddelen heeft ontwikkeld, gemaakt van stof en bijenwas. Het
product waar het om gaat heet 'Dooek'. Kevin heeft bedacht dat 'De Ruimte' en het bedrijfje
'Dooek' vast wel wat voor elkaar kunnen betekenen. Zogezegd, zo gedaan en nu worden de
duurzame bijenwasdoeken door de enthousiaste mensen van de Ruimte met heel veel liefde
gevouwen en verpakt. Dus de volgende keer dat je een Dooek in handen hebt, bedenk dan dat
die met heel veel liefde en aandacht is gemaakt. Zie onze facebookpagina: https://
www.facebook.com/DOOEK-climate-smart-food-wraps

Veiligheid schoolplein (waaronder inschakelen klaar-overs)
De veiligheid tijdens het brengen en halen van de leerlingen blijft een punt van zorg. Om dat
goed te kunnen organiseren hebben we u hulp nodig.
De aandachtspunten kunnen we onderverdelen in 2 gebieden:
A: op het kruispunt buiten de school
B: op het schoolplein
A: Op het kruispunt buiten de school zouden we graag 2 punten willen veranderen.
1. Alle taxi’s en auto’s stellen zich op de Buitenhofdreef achter elkaar op. Dit vergroot het
overzicht op het kruispunt. Nu komen de taxi’s en auto’s van alle kanten waardoor het kruispunt onoverzichtelijk wordt.
2. Voor de ouders en leerlingen die met de fiets of wandelend naar school komen willen we
de oversteek veiliger maken door klaar-overs in te zetten. We zijn daarom op zoek naar ouders die dit willen gaan doen.
B: Ook op het schoolplein willen we 2 veranderingen aanbrengen.
1. Op het schoolplein is het soms onoverzichtelijk, met name omdat er fietsers tussen de auto’s rijden. We zijn daarom voornemens om een fietsenhok te laten bouwen voor de leerlingen en ouders die met de fiets komen aan het begin van het plein. Zij kunnen hun fiets
daar parkeren en hoeven dan niet meer over het plein te fietsen.
2. Ook willen we een voetpad markeren voor de ouders en leerlingen die met de auto naar
school komen. Het voetpad moet ervoor zorgen dat ouders en leerlingen niet oversteken op
het schoolplein.
Oproep klaar-over
Als u de school wilt helpen de veiligheid te vergroten, dan kunt u zich opgeven als klaarover. U krijgt van ons een korte instructie van de taken, een lichtgevend hesje en een verkeersbordje.
We zoeken ouders voor in de ochtend van 8.25 – 8.45 uur en in de middag van 14.55-15.15
uur. U kunt zich opgeven bij de heer van Berkel: jvanberkel@resonansonderwijs.nl.
Alvast hartelijk dank!

OMMD
De gezelligste tijd van het jaar is aangebroken. Het podium is versierd en de kinderen mochten woensdag hun schoen zetten op school, spannend!
Kerst
Na Sinterklaas toveren we het podium om tot Kerst. De Kerstviering in de klassen zal niet in
de avond plaatsvinden. Vanwege de maatregelen kunnen we de ouders niet op school ontvangen. Vandaar dat de Kerstviering een feestelijk, gezellige Kerst lunch op donderdag 16
december overdag in de klas zal plaatsvinden. De viering zal niet minder feestelijk zijn,
dus de leerlingen mogen zich die dag feestelijk aankleden.
Foute kerst-truien dag
De OMMD heeft een super idee! Om alvast in de kerststemming te komen is het verzoek aan
alle leerlingen en medewerkers van de school om op woensdag 15 december een gezellige
foute kersttrui aan te trekken. Doen jullie mee?
Ouderbijdrage
Binnenkort komt er op Social Schools een betaallink voor een vrijwillige ouderbijdrage. Van
deze bijdrage organiseren wij om de 2 jaar een Lentefeest, activiteiten, lezingen, schoencadeautjes, podium en kaarten als er kinderen langdurig ziek zijn. Alvast hartelijk dank!
Nieuw lid
Na onze oproep in de nieuwsbrief is er inmiddels een nieuw lid in het OMMD. Olivia, de moeder van Vanity is in ons team gekomen!
Fijne Sinterklaas en blijf allemaal gezond!
Groetjes, Angelique, Crista, Elise, Leonie, Lot, Pascaline en Olivia

Maurice Maeterlinckschool krijgt nieuwe sportmaterialen van de Cruyff Foundation!
De Johan Cruyff Foundation zet zich al bijna 25 jaar in om kinderen met én zonder beperking de
ruimte te geven. Ruimte waar zij zich kunnen ontwikkelen, ruimte om vrienden te maken én ruimte waar zij hun fysieke en mentale gezondheid kunnen verbeteren. Zo heeft de Cruyff Foundation
samen met andere organisaties, sportbonden en sponsoren de mogelijkheden voor deze kinderen in de loop der tijd aanzienlijk vergroot. De Cruyff Foundation draagt dan ook graag bij aan
sportieve activiteiten op scholen, onder meer door het beschikbaar stellen van de beste sportmaterialen.
(lees verder op de volgende pagina)

Ook onze school heeft gloednieuwe sportmaterialen van de Cruyff Foundation gekregen, namelijk
5 sportrolstoelen en een groot sportpakket waaronder ballen en spellen! En niet te vergeten een
schuiftafeltennistafel mede mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen de NTTB, Dirk Kuyt
Foundation en de Johan Cruyff Foundation. Dit alles kregen wij feestelijk uitgereikt op de Cruyff
Foundation On Tour sportdag op woensdag 22 september jl. Met deze sportmaterialen kunnen
onze leerlingen nog meer uit de gymlessen halen. Want juist in deze tijd vinden wij het belangrijk
dat de kinderen in beweging worden gebracht!
In het begin van het nieuwe jaar komt de Cruyff Foundation nog een keer langs voor het verzorgen van diverse leuke sport-clinics.

Voedselbank Delft
De voedselbank dit jaar is wederom een groot succes geworden. Namens de voedselbank willen u hartelijk danken voor de gulle giften. De voedselbankactie loopt
door tot 1 december.

Even voorstellen…….
Beste collega’s
Per 23 november heb ik de eer om het team van Basalt te versterken in
de functie van logopedist, 4-18 jaar. Het is een aanstelling tot aan de
zomervakantie.
Ik zal werken op dinsdag, woensdagochtend en op vrijdag. Ruime tijd
heb ik gewerkt met kinderen en jongeren met een verstandelijke en
meervoudige beperking op een behandelcentrum en een school voor
ZMLK. De afgelopen jaren heb ik voornamelijk gewerkt met de oudere
kinderen (9-16 jaar) met extreem probleemgedrag. Dit heb ik met veel
plezier gedaan. Bij Basalt heb ik nu de mogelijkheid om meer terug te
gaan naar de logopedische basis, te werken met (jongere) kinderen met
een groter ontwikkelingsperspectief in een multidisciplinair team. Mijn
expertise en interesse ligt voornamelijk bij de spraaktaalontwikkeling,
ondersteunende communicatie en auti-communicatie.
Ik ben geschoold in o.a. PECS, PODD en “Geef me de vijf”.
Met vriendelijke groet,
Michelle de Heer-Medendorp

Schoolvakanties schooljaar 2021-2022
Kerstvakantie
ma 27-12-21 t/m vr 07-01-22
Voorjaarsvakantie
ma 28-02-22 t/m vr 04-03-22
Goede Vrijdag
vr 15-04-22
Tweede Paasdag
ma 18-04-22
Meivakantie
ma 25-04-22 t/m vr 06-05-22
Hemelvaart
do 26-05-22 t/m vr 27-05-22
Tweede Pinksterdag ma 06-06-22
Zomervakantie
ma 11-07-22 t/m vr 19-08-22

Wilt u de leerkracht van uw zoon of
dochter spreken? Dat kan, graag voor
08.30 uur of na 15.00 uur bellen via
het telefoonnummer van de school.

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

