Beste ouder/verzorger,
De eerste vier weken van het schooljaar zitten er alweer op. Wellicht voelt het alsof de zomervakantie net pas voorbij is door het mooie weer waarmee we verwend zijn. Het was prettig om
weer zoveel ouders live te kunnen ontvangen op de informatieavond. U weet hopelijk gedurende het schooljaar ook de klassenteams te vinden als er vragen of zorgen zijn. Algemene informatie krijgt u via deze nieuwsbrief. Een kleine 10 minuten leestijd en u bent weer op de hoogte!

Halen en brengen
Het is druk in de ochtend en middag bij het brengen
en halen van de leerlingen. De verkeerssituatie blijft
onze aandacht houden. Helaas is na overleg met
gemeente duidelijk dat er geen mogelijkheid is tot het
(terug)plaatsen van een stoplicht of het inzetten van
klaar-overs. Wat de situatie nog lastiger maakt, zijn
de vele busjes en auto's van de werklui die achter het
ziekenhuis werken. Dat laatste zal minder worden
binnenkort. Om de Buitenhofdreef en vooral het kruispunt overzichtelijk te houden, gaat het hek vanaf
maandag 19 september ‘s ochtends om 8u open en ‘s
middags om 14.30u. Echter, de leerlingen blijven ‘s
ochtends tot 8.25u in de bus of auto! Pas om 8.25u is
de school open. Nu zitten de leerlingen ook die tijd in
de bus, alleen was dat buiten het hek. Chauffeurs
zorgen uiteraard voor toezicht en frisse lucht. We hopen dat hiermee de “file” van busjes opgelost is.
Lees verder op de volgende pagina
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Wij vragen de ouders die hun zoon of dochter met de auto brengen, de parkeerplaats als “kiss en
ride”-zone te gebruiken. Uiteraard geldt dit niet voor leerlingen die niet zelfstandig naar binnen
kunnen gaan. Vindt u een parkeerplekje in de wijk en heeft u de tijd om mee te lopen dan scheelt
dat weer op het terrein binnen het hek. Zo geeft u andere ouders met een zoon of dochter met een
rolstoel meer ruimte. Laten we elkaar helpen en kijken of het op deze manier veiliger en prettiger
kan!
Vindplaats
Op maandag 16 september is de Vindplaats op onze school officieel geopend. Een vindplaats is
een door DOK beheerde moderne en knus ingerichte schoolbibliotheek en biedt Delftse scholen
ondersteuning bij het vergroten van de taalontwikkeling van leerlingen. Wethouder Karin Schrederhof knipte samen met de directeur van DOK, Yuri Matteman, feestelijk het openingslint door.
De Vindplaats op onze school is de eerste in het speciaal onderwijs en is gefinancierd vanuit de
gemeentelijke NPO- middelen. Wij hopen dat de leerlingen gaan genieten van alle mooie boeken
en veel leesplezier zullen hebben!

Ouderavond: Geef me de 5!! Woensdag 21 september - 19.00-21.30 uur
In het schooljaar 2019-2020 zijn de medewerkers gestart met scholing in de methodiek ‘Geef
me de 5!’ Deze methode kenmerkt zich door een duidelijke, voorspelbare communicatie en
aanpak. In de communicatie wordt steeds ingegaan op de volgende vijf vragen: ‘wie, wat,
waar, wanneer en hoe’. Geef me de vijf biedt de leerlingen structuur, houvast en rust. De methode is in oorsprong ontwikkeld voor leerlingen met autismespectrumstoornis (ASS).
In de praktijk blijkt dat het een positief effect heeft op alle leerlingen. Het is een positieve benadering en door een basisstructuur te creëren, zorgen we voor rust binnen de school. Het
heeft als doel om de leerlingen zo zelfstandig mogelijk te maken. Voor de ouders is er in oktober jl. een ouderavond geweest.
Op veler verzoek zal deze avond nogmaals plaatsvinden op woensdag 21 september om 19 uur.
Er is nog plek. Aanmelden voor deze
avond kan via social schools.

Afdelingsdirecteur en intern begeleider VSO
Het bestuur en sectordirectie is blij om te kunnen vermelden dat naar aanleiding van de sollicitatieprocedure Lonneke Wismans per 1 oktober kan worden benoemd als afdelingsdirecteur voor
de afdeling VSO. De nieuwe intern begeleider van het VSO is Angela Pellikaan. Zij is in een eerder sollicitatieprocedure al geschikt bevonden voor deze functie.

Van de OMMD
Beste ouders en/of verzorgers,
De gouden weken zijn inmiddels voorbij en uw kind is hopelijk weer gewend om naar school te
gaan. Het jaar zijn we begonnen met het thema: “Ik en mijn familie” en daar hebben wij het podium op ingericht.
Afgelopen maandag is op het Smidtplein ‘de Vindplaats’ geopend, onze eigen schoolbibliotheek
in samenwerking met DOK. Alle kinderen krijgen een eigen pasje en mogen elke week een boek
uitkiezen om te lezen. Er zal ook iemand aanwezig zijn van DOK.
De ouderbijdrage komt dit jaar te vervallen, de OMMD wordt meegenomen in de begroting van
school. Dit jaar hebben we een nieuw emailadres, u kunt ons bereiken op:
ommdelft@hotmail.com
Met vriendelijke groet, de OMMD

Schoolvakanties schooljaar 2021-2022
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.

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
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