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Welke acties? 

Beste ouders/verzorgers, 
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20 september 2019   

Jaargang 25 nr. 1 

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar.  
Allereerst hopen we dat u allen heeft kunnen genieten van een fijne vakan-
tie.  
De leerlingen, maar zeker ook de medewerkers, waren enthousiast om weer 
te kunnen starten. De eerste dagen zie je dan ook veel opgewonden gezich-
ten door de gangen lopen; iedereen vindt het spannend wat het nieuwe 
schooljaar ons zal brengen. 
Er zijn ook dit schooljaar weer veel nieuwe leerlingen gestart, sommige had-
den nog wat drempelvrees en andere leerlingen voelen zich meteen al thuis. 
Een speciaal welkom voor hen. 
In de groepen wordt in het begin van het schooljaar extra aandacht besteed 
aan het groepsproces, waardoor de leerlingen ervaren dat ze er echt bij ho-
ren en er mogen zijn zoals ze zijn. We hopen dat iedereen een goede start 
van het schooljaar heeft gehad! 
Ondanks de wijzigingen in de schooltijden en veranderingen in het taxiver-
voer lijkt het leerlingenvervoer voor de meeste leerlingen goed geregeld. Alle 
chauffeurs hebben vanuit de school de huisregels ontvangen omtrent het 
halen en brengen van de leerlingen vanaf het schoolplein en de regels die 
daarbij horen. 
Het team van de Maurice Maeterlinckschool gaat ook dit jaar weer, samen 
met u als ouder, hard aan het werk om uw kind een fijn schooljaar te bezor-
gen. 
Namens het team, 
John van Berkel 
Teamleider VSO 

Ooievaarspas en Delftpas  
Als uw kind gebruik maakt van de Ooievaarspas of de Delftpas dan heeft dat 
ook op school een aantal voordelen. De school krijgt namelijk subsidie als we 
een kopie hebben van de pas. Zo hoeft u bijvoorbeeld niet meer te betalen voor 
de schoolreis of het schoolkamp, dit wordt betaald van deze subsidie. Wilt u zo 
vriendelijk zijn de pas mee te geven met uw zoon of dochter. Dan kunnen we de 
subsidie in orde maken. 
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Informatie naar ouders 

Er zijn verschillende manieren waarop we met u communiceren. Graag lichten we er een aantal 
uit. 
In de jaarkalender staan alle belangrijke datums, zoals de vakanties, studiedagen, ouderge-
spreksavonden etc. De jaarkalender is onlangs meegegeven met uw zoon of dochter.  
In de schoolgids vindt u veel informatie over de school. We raden u aan de schoolgids een keer 
te lezen. Er is een schoolgids voor de SO-groepen en één voor de VSO-groepen. De school-
gids kunt u vinden op de website van de school. 

Op de vernieuwde website, www.mmschool.nl, van de school treft u nog meer informatie. Naast 
de schoolgids kunt u de nieuwsbrieven nog eens teruglezen, vindt u het laatste nieuws van de 
school en nog veel meer, ook praktische, zaken. 
Vanaf dit schooljaar worden de nieuwsbrieven verzonden via Social Schools. De nieuwsbrief 
komt 8 keer per jaar uit en is bedoeld u te informeren over allerlei actuele onderwerpen. Wilt u 
de nieuwsbrief liever op papier, dan kunt u dat door geven aan info@mmschool.nl  
Social Schools, tenslotte, is het ouderplatform van de MMS. Op Social Schools kunt u 
zien wat er in de groep van uw zoon of dochter speelt. Via Social Schools ontvangt u ook aller-
lei actuele informatie, zoals de nieuwsbrief. 

Informatieavond 3 oktober a.s. 
Op donderdag 3 oktober zal de informatieavond plaatsvinden.   
U bent van harte welkom op school om kennis te maken met de klassenteams en informatie te 
ontvangen over het onderwijsprogramma van dit schooljaar.  
Hierbij alvast het programma voor de informatieavond van 3 oktober a.s.:  
19.30: Welkom  
19.30 - 19.45 uur: Presentatie Intern begeleiders over het ontwikkelingsperspectief (OPP) 
19.45 - 20.00 uur: Jaarverslag OMMD  
20.00 - 21.30 uur: Bezoek aan de klassen.  
Om een inschatting te maken hoeveel ouders er komen, ontvangt u later een antwoordstrookje. 

Studiedag 27 september a.s.  
Op 27 september heeft het team van de MMS een studiedag. Alle leerlingen zijn dan vrij. 
De studiedag staat in het teken van ‘Geef me de vijf’, een methodiek voor mensen met elke 
vorm van autisme, maar ook voor de leerlingen die baat hebben bij structuur en voorspelbaar-
heid. En wie heeft dat niet! 
Later in het jaar hebben we nog 2 studiedagen over Geef me de vijf en ook volgend schooljaar 
staan er 2 studiedagen Geef me de vijf op de rol. 
We hopen met deze bijscholing de leerlingen nog beter te kunnen bedienen.  

 

 

http://www.mmschool.nl
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Sportnieuws    
Sportkleding 
Aan het begin van het nieuwe jaar, zetten we nog even de afspraken voor wat betreft de sport-
kleding op een rijtje; 
 Instroom:   sporten in de eigen kleding 
 T2, T3, T7, M1, M2:   sporten in een sport T-shirt 
 Overige klassen:   sporten in een sport T-shirt, een sportbroek en sport-

schoenen.  
Al deze leerlingen wassen zich ook na de sport.             
De kinderen worden verzocht om een handdoek, een washand (tip: wegwerp-washandjes) en 
zo nodig een plastic deodorantroller mee te nemen (géén spray dit i.v.m. kinderen met astmati-
sche aandoeningen), zodat ze na de les hun handen, gezicht en oksels kunnen wassen. 
Aan het eind van de week gaat de sporttas mee naar huis en kan dan op maandag weer 
schoon meegegeven worden naar school.  
Voor leerlingen waarbij het omkleden problemen oplevert om wat voor reden dan ook, passen 
wij dit in overleg met het klassenteam aan.  
Met bijzonder schoeisel zoals kaplaarzen, teenslippers, moonboots, Uggs en Crocs kan niet 
gesport worden! 
Laten wij met z’n allen de leerlingen helpen om ze ook op dit vlak, zo zelfstandig mogelijk te 
maken. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking!  

Sportspecials  
Onze sportspecials op woensdag gaan op 25 september van start. Dit zijn specifieke lessen 
bewegingsonderwijs die we meestal in samenwerking met de buurtsportcoördinator vanuit de 
gemeente, Dirk Wils, geven. Deze lessen zijn bedoeld om bepaalde sporten of bewegingsvor-
men wat intensiever aan bod te laten komen en om leerlingen wat meer persoonlijke aan-
dacht op maat te kunnen geven. We kiezen een klas of groep leerlingen uit voor een bepaal-
de sport of bewegingsactiviteit en zij volgen deze les(sen) dan op woensdag van 11.00 tot 
12.30 uur. Deze lessen worden gegeven in onze eigen sportzaal, of op een vereniging in de 
buurt.  
Door het jaar heen proberen wij elke leerling voor minstens 2 lessen of een lessenserie in te 
delen. Ze volgen deze lessen naast hun gewone gymlessen als het lesrooster in de klas dit 
toelaat. We overleggen dit met het desbetreffende klassenteam. U wordt hierover geïnfor-
meerd via deze nieuwsbrief, via een aparte brief die de leerlingen mee naar huis krijgen 
(wanneer de lessen buiten school plaatsvinden), via Social Schools of via het klassenteam. 
De foto’s van deze lessen komen op Social Schools.  

Toestemmingsformulier film/fotomateriaal 
De ouder(s) die nog geen formulier toestemming film/fotomateriaal hebben ingevuld zouden 
wij graag willen vragen om dit nog te doen en het formulier te retourneren naar school (via de 
tassenpost). 
Alvast dank voor de medewerking. 



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:  

http://www.mmschool.nl E-mail: info@mmschool.nl 
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Heeft u ideeën, opmerkingen, suggesties m.b.t.  
de Nieuwsbrief ? Laat het ons weten:  

info@mmschool.nl  

Schoolvakanties schooljaar 2019-2020 
 
Herfstvakantie   21-10-19 t/m 25-10-19 
Kerstvakantie   23-12-19 t/m 03-01-20 
Voorjaarsvakantie   24-02-20 t/m 28-02-20 
Goede Vrijdag   10-04-20 
Tweede Paasdag  13-04-20 
Meivakantie   27-04-20 t/m 08-05-20 
Hemelvaart   21-05-20 t/m 22-05-20 
Tweede Pinksterdag  01-06-20 
Zomervakantie   20-07-20 t/m 28-08-20 

BASALT-INFORMATIE 
Hallo Ouders en Verzorgers, 
 
Ik wil mij even voorstellen: 
Ik ben Marjan Kneppers en sinds 1 september therapie assistent bij het aan- en uitkleden van 
de kinderen van de MMS die gaan zwemmen, zowel in de groepjes als individueel. 
 
Ik ben al 10 jaar in dienst bij, eerst Sophia en na de fusie Basalt, als therapie assistent voor de 
volwassenen.  
Daarnaast komt er dus nu een gedeelte bij de kinderen bij. Ik zal gemiddeld 10 uur per week 
bij de kinderen komen werken. U zult mij bij het zwembad zien en door de school zien lopen. 
In Den Haag heb ik enkele jaren geleden ook bij het aan- en uitkleden van de kinderen in het 
zwembad gewerkt als invalster.  
 
Ik woon in Den Hoorn en ben getrouwd. Wij hebben geen kinderen maar een hele lieve poes 
die vaak ondeugende streken uithaalt. 
Naast het werken bij Basalt, ga ik graag op vakantie naar verre en vaak koude oorden. 
Zowel het zuiden (Antarctica) als de noordelijke streken met veel ijs heb ik bezocht. 
 
Ik heb er veel zin in om deze combifunctie te vervullen en wellicht zie ik u wel rondom zwem-
bad/school. 
 
Groeten Marjan Kneppers 


