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Welke acties? 

Beste ouders/verzorgers, 
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In deze laatste nieuwsbrief van 2019 blikken we terug op Sinterklaas en kij-
ken we vooruit naar de kerstdagen. Ook is er aandacht voor andere zaken, 
zoals het lezen, schuiftafeltennis, nemen we afscheid van een medewerker 
van Basalt en is er nieuws van de OMMD. Kortom, er is weer genoeg te le-
zen. 
 
Het management van de MMS 

Sinterklaas 
Sinterklaas kwam dit jaar eens een keer niet per boot, maar per stoomtrein 
aan in Nederland. Gelukkig was hij op tijd, waardoor ook het bezoek aan de 
school door kon gaan, hoewel dat ook nog even spannend was. Er gingen 
namelijk geruchten dat de Sint hoofdluis had en dat kunnen we op school 
niet gebruiken. Gelukkig bleek het mee te vallen en kon de Sint gewoon ko-
men.  
Het werd een groot feest in de aula. De Sint haalde wat grappen en grollen 
uit, de Pieten (het waren er wel 10) waren als altijd vrolijk, ondeugend en op-
gewekt. Een aantal leerlingen/klassen hadden speciaal voor Sinterklaas een 
leuk dansje of liedje ingestudeerd wat het feest compleet maakte.  
Om alle klassen te kunnen bezoeken, had Sinterklaas zijn hulp Sinterklaas 
ook weer ingeschakeld. We waren blij te horen dat alle leerlingen dit jaar lief 
zijn geweest en dat dus ook alle leerlingen wat lekkers en een mooi cadeau-
tje hebben gekregen!  
Hartelijk dank dat u weer bij ons langs wilde komen, Sinterklaas! 
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Kerstviering 
Na het grote feest van gisteren is de aula vandaag alweer omgetoverd tot een waar kerstfestijn. 
Elk jaar werken de ouders van de OMMD, aangevuld met andere ouders van de school, hard 
om dit voor elkaar te krijgen. Langs deze weg ook hartelijk dank daarvoor! 
Het kerstfeest vieren we met de leerlingen tijdens een gezellig kerstdiner in de klas op woens-
dag 18 december. U bent ook van harte uitgenodigd om met de andere ouders/verzorgers en 
de OMMD in de sfeervolle aula een hapje en een drankje te nuttigen en even gezellig bij te klet-
sen. In de aula staat ook een kraampje van VO-Kado waar u leuke kerstspullen kunt kopen.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
OMMD 
Het is weer die tijd van het jaar; druk met de Sint of de kids nu wel of niet het “geheim van de 
Sint” weten. De spanning blijft altijd. Kerst in het vooruitzicht, Oud &Nieuw voor de deur, weer 
een jaar voorbij. 
Een tijd waarin je (vaak) geleefd wordt, maar eigenlijk ook een tijd om stil te staan bij zaken die 
echt belangrijk zijn. Zeker voor “ons” als “ouders van...” Er gebeurt zo veel, er moet zo veel en 
vaak is alles (en gaat alles) net even anders dan je gedacht of gehoopt had. Probeer in deze 
drukke tijd ook te denken aan alles wat wel goed gaat en neem de tijd om daarvan te genieten. 
En niet alleen voor “ons ouders” gebeurt er veel. Denk ook aan broers en zussen, de zoge-
naamde ‘Brussen’. 
In het tweede deel van dit schooljaar willen we even extra stilstaan bij al deze lieve kinderen die 
toch maar mooi dealen met het “Brus” zijn. Kinderen die het vaak fantastisch doen en die ook 
best een keer in het zonnetje gezet mogen worden. Maar hierover later meer, voor nu wensen 

wij iedereen alvast fijne dagen ❤️ 
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Einde actie Voedselbank  
De actie voor de voedselbank is dit jaar wederom een groot succes.  
Hartelijk dank voor alle producten die inmiddels ingeleverd zijn, ook namens de Voedselbank! 
  
Sportnieuws 
Terwijl de laatste sportspecial boksen eraan komt voor T6 en T4 op 11 december, staat het 
volgende sportevenement na de Kerstvakantie al meteen weer voor de deur. Op woensdag 15 
januari hebben wij het jaarlijkse schuiftafeltennistoernooi voor VSO1 en T6. De komende we-
ken zullen de leerlingen zich tijdens de sportles gaan voorbereiden op dit toernooi! Na afloop 
zullen wij foto’s en filmpjes op Social Schools plaatsen. 
(Bericht vakdocenten bewegingsonderwijs) 
 
Gedicht  
Graag willen we een gedicht met u delen. Het gedicht is het winnende gedicht van een wed-
strijd onder onze medewerkers. Het doel van de wedstrijd was een gedicht te schrijven pas-
send bij de leerlingen en de school. Lonneke Wismans, leerkracht van het VSO, is de winnaar 
geworden. Hieronder het gedicht.  
 
Soms ben ik moe  
en jij net iets te druk 
Soms wil ik iets maken  
en maak jij juist iets stuk 
Soms wil jij iets zeggen 
maar luister ik niet goed 
Soms kijk ik net niet  
als jij iets geweldigs doet 
Maar vaak moeten we lachen  
om een grapje van de dag 
Vaak doen we samen stiekem  
iets dat eigenlijk niet mag  
Ik leer iets wat jij niet kon  
en jij doet dat bij mij  
En als iets eindelijk lukt  
zijn we samen blij  
Het is niet altijd perfect  
bij ons in de klas  
Toch hoop ik dat het is  
zoals jij zou willen dat het was 



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 
 
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 
Lieve ouders,  
Sommigen van u hebben het al gehoord, anderen nog niet. Via deze weg laat ik weten dat ik 
per januari 2020 Basalt en de MMS ga verlaten. Na bijna 12,5 jaar is het best een stap om 
achter te laten wat ik heb opgebouwd. Ik heb vele kinderen mogen zien opgroeien tot tieners 
en volwassenen; dat voelt wel heel speciaal. Graag wil ik de ouders van al deze kinderen be-
danken voor het vertrouwen, de fijne samenwerking en alle mooie herinneringen aan jullie kin-
deren en jullie gezin.  
Op dinsdag 17 december zal ik iets organiseren om afscheid te nemen van de kinderen en col-
lega’s. U bent natuurlijk ook welkom! Mijn laatste werkdag is 19 december. Als ik u niet meer 
persoonlijk spreek: hopelijk nog eens tot ziens! 
Lieve groetjes, Tamara Vreeburg 
 
Sprekend boek 
Lezen en voorlezen is belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen. Naast dat het leer-
zaam is, is (voor)lezen ook erg leuk! 
Voor kinderen die niet zelfstandig een boek kunnen vasthouden en/of lezen heeft de stichting 
‘Het Sprekend Boek’ boeken zo aangepast dat deze m.b.v. een tablet of computer met één 
druk op de knop zelfstandig te lezen zijn. De bijbehorende afbeeldingen zijn op het beeld-
scherm te zien. 
Op deze site is meer informatie te vinden en kunnen 5 boeken gratis worden uitgepro-
beerd:  http://www.hetsprekendboek.nl/Index.aspx 
Wij wensen iedereen veel leesplezier! 
Groeten van afdeling logopedie 

http://www.hetsprekendboek.nl/Index.aspx

