Beste ouder/verzorger,
In deze nieuwsbrief staan weer een aantal interessante berichten. Zo staat er o.a. een bericht
van de MR en van de sportsectie. Ook vanuit Basalt en de Scouting Mauritsgroep staan er interessante berichten in. Tot slot nog een bericht van de OMMD over de brusjesdag/avond.
Ik wens alle ouders heel veel leesplezier toe met deze nieuwsbrief en ik wens u namens alle
medewerkers van de school een hele fijne vakantie toe.

Samenvatting MR-overleg
De MR is op 28 maart weer bijeengeweest. Een aantal punten uit dit overleg willen wij graag met u als ouders delen:
De jaarplannen van de VSO-afdeling, SO leerroute 1-4 en SO leerroute 5-7 zijn geëvalueerd.
Door onder andere de Corona maatregelen zijn
er doelstellingen en/of actiepunten niet volledig
behaald of afgerond. Deze worden meegenomen in het volgende jaarplan.
De Inspectie is langs geweest op school, er is
aangegeven dat alles goed in orde is op het SO.
Er is gesproken over een oplossing voor de temperatuur in de klassen die in het voorjaar en in
de zomer kan oplopen. Op dit moment wordt
een offerte gemaakt door een bedrijf voor folie
op de ramen. Dit houdt 40% tot 60% v.d. hitte uit
het lokaal. Als proef wordt gestart met het VSOlokaal dat het warmst is. Als dit werkt dan worden ook andere lokalen aangepakt.
Ook is het pestprotocol besproken (routekaart
bij pesten). Els Moerman en Ineke Vreugdenhil
hebben naast eigen functietaken ook de taak
van vertrouwenspersoon. Volgend jaar zal deze
worden uitgebreid met de taak pestcoördinator.
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Nog steeds komt het voor dat kinderen te vroeg naar school worden gebracht. Wij willen u
er nogmaals op wijzen dat u tot 08:25 uur buiten voor het hek dient te wachten.
Graag wil de MR niet alleen kijken naar manieren om ouders beter te informeren maar ook
naar onderwerpen die nuttig en van belang zijn voor u.
Op dit moment gaat de communicatie via Social School en de Nieuwsbrief. Heeft u goede suggesties of ideeën? We horen het graag! U kunt contact opnemen met Angela Pellikaan
(voorzitter) apellikaan@resonansonderwijs.nl

Segbroek sportdag
Beste ouder/verzorger,
Op dinsdag 14 juni, is het weer zover, de Segbroek sportdag, eindelijk mag het weer! Al 15
jaar organiseren we elk jaar deze sportdag met veel plezier.
Deelnemende klassen zijn; Kraanvogel, Flamingo, Papegaai, Ooievaar, Parkiet, Bosuil, Kerkuil, Sneeuwuil, Velduil en Steenuil
De Segbroek sportdag is een dag waarbij leerlingen van het Segbroek College in Den Haag
een sportdag voor onze leerlingen organiseren. Het zijn 4 HAVO en 5 VWO studenten die
gym (LO 2) in hun eindexamenpakket hebben. De studenten worden gekoppeld aan één van
onze leerlingen. Samen gaan ze de hele dag, gezellig met z’n tweetjes, langs de onderdelen
van hun keuze. U kunt denken aan; boksen, dansen, voetbal, judo, tekenen, muziek, boogschieten, grote trampolinespringen, proefjes doen en klimmen op de klimwand.
Onze leerlingen maken kennis met de studenten van Segbroek door vlogs over en weer te
sturen. Een paar jaar geleden hebben een paar klassen dit uitgeprobeerd en dat is zo goed
bevallen, dat we het nu met alle leerlingen doen. In de vlogs stellen de leerlingen zich voor,
vertellen over hun hobby’s en over hun ziekte of beperking, waar ze misschien hulp bij nodig
hebben en wat ze graag doen op school. De studenten van het Segbroek kunnen zich dan
van tevoren verdiepen in het eventuele ziektebeeld of de beperking van hun maatje. Ook komen de studenten bij ons op school langs om kennis te maken met hun maatje tijdens de
sportles of in de klas. Dit alles om de leerlingen van beide scholen zo goed mogelijk voor te
bereiden op deze sportdag. De bezoekdata zullen hoogstwaarschijnlijk op woensdag 1 juni en
donderdag 2 juni plaatsvinden. Fijn als er die dagen geen afspraken gepland zijn buiten
school.
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Laatste informatie op een rij;

We vertrekken om negen uur vanaf school en we zullen om kwart voor drie weer terug zijn.

Alle klassenteams, iemand van de verpleging, waar nodig een PGB-er en ondergetekenden
gaan mee.

Zou u uw zoon of dochter in sportieve kleding naar school willen laten komen op dinsdag
14 juni a.u.b.?

Iets kleins te eten, maar vooral iets te drinken meegeven is wel fijn. Ze krijgen daar wel een
lunchpakket!
We gaan er weer een hele gezellige en sportieve dag van maken en de foto’s zullen na afloop te
bewonderen zijn op Social Schools.
Met sportieve groet,
Vakteam bewegingsonderwijs

Tweede jaarlijkse meetweek
Beste ouder(s)/verzorger(s),
In de week van 16 mei, organiseert de afdeling kinderfysiotherapie de tweede jaarlijkse meetweek. De test die in de meeste gevallen zal worden afgenomen is de GMFM (of de MFM), een
meetinstrument dat kijkt naar de vaardigheden in verschillende deelgebieden: liggen en omrollen,
zitten, kruipen en knielen, staan, lopen/rennen en springen. In enkele gevallen kan het voorkomen dat er een andere test wordt afgenomen. Wanneer de test niet relevant is voor uw zoon/
dochter zal er geen test worden afgenomen. U kunt de testresultaten naderhand lezen in het patiëntendossier op Mijn Basalt van uw kind. Ook kunt u navraag doen bij de behandelend fysiotherapeut.
Met vriendelijke groet
De afdeling kinderfysiotherapie
Scouting Mauritsgroep: laat je uitdagen!
Nieuw bij de Mauritsgroep!! Ben jij tussen de 15 en 20 jaar? Heb je zin in gezellige en avontuurlijke momenten. Dan ben je van harte welkom bij onze speltak de explorers. Op de 1 e zaterdagochtend en 3e vrijdagavond van de maand gaan jullie het avontuur aan om zelf jullie activiteiten te
bedenken (met een beetje begeleiding natuurlijk). Op zaterdag ondernemen jullie leuke scoutingactiviteiten en op vrijdagavond chillen jullie gezellig en treffen jullie voorbereidingen.
Lees verder op pagina 4

Ook de welpen hebben nog plek voor nieuwe leden. Ben jij tussen de 6 en 11 jaar? Heb je
zin in een uitdagende ochtend op de 1e en 3e zaterdag van de maand? Kom dan eens kijken bij de welpen van Scouting Mauritsgroep in Voorschoten!
De Mauritsgroep is niet alleen een plezierige vrijetijdsbesteding voor kinderen/jongeren
met een lichamelijke beperking, maar biedt ook mogelijkheden tot ontwikkeling en het verleggen van grenzen.
Naast de reguliere opkomsten gaan we ook twee keer per jaar een weekend weg en in de
zomer een week kamperen. Verder doen wij hetzelfde als andere scoutinggroepen zoals
speurtochten, creatieve activiteiten, spellen zowel buiten in de natuur als binnen in ons
clubhuis en marshmallows roosteren boven een vuurtje. Maar bovenal maken wij plezier.
Nieuwsgierig geworden? Doe een keer mee! Kijk op www.mauritsgroep.nl of bel met:
Xandra
Voorzitter en moeder van Kevin (Sneeuwuil)
Tel. 06 260 64 205

Plek voor nieuwe welpen!

Explorers recent gestart. Welkom!

NB. Ken je andere kinderen/jongeren met een lichamelijke beperking die ook blij worden
van scouting of dit willen uitproberen? Laat ze gerust bellen om een keer mee te doen met
een opkomst!

Schoolvakanties schooljaar 2021-2022
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
8.30 uur of na 15.00 uur bellen via het
telefoonnummer van de school.

Brusjesmiddag/avond
Beste ouders/verzorgers,
We hebben al een leuk aantal reacties gekregen op de Brusjesmiddag/avond! Als er nog Brusjes zijn die twijfelen, geef je gewoon op
dit kan nog tot vanavond 23.59 uur! Wij hebben er
heel veel zin in, jullie hopelijk ook.
Het thema dieren/insecten is deze week afgesloten en het podium is ook weer opgeruimd.
Voor het nieuwe thema gaan we een minimale aankleding doen van het podium, dit omdat er
veel activiteiten plaats gaan vinden op het podium. Maar dit geeft ons dan wel weer meer ruimte om andere leuke dingen te gaan doen met het thema. Wat precies is nog een verrassing…..
Voor nu wensen we jullie een hele zonnige vakantie!
Groetjes de OMMD

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

