
Beste ouder/verzorger,  

In deze nieuwsbrief treft u informatie van het nieuwe zorginformatiesysteem van Basalt, nieuws 

vanuit de ouderraad OMMD, een flyer over Brusjes en een website over het ketogeen dieet. 

Nieuw zorgsysteem Basalt 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Begin november is Basalt overgegaan op een nieuw 

zorginformatiesysteem, waarin wij afspraken plannen 

en onze digitale dossiers beheren. Op dit moment 

hebben we te maken met problemen met het plannen 

van afspraken. Hierdoor zijn de roosters minder opti-

maal dan u van ons gewend bent. Dit probleem treft 

alle locaties van Basalt, wij zijn doordrongen van de 

ernst van deze situatie. De ingebruikname van het 

nieuw systeem blijkt een grotere impact te hebben 

dan was voorzien. Er wordt dagelijks hard gewerkt, 

ook samen met de leverancier, om deze problemen 

op te lossen. We streven er naar om dit zo snel mo-

gelijk op orde te krijgen. 

 

Als onderdeel van dit nieuwe systeem is een nieuw 

patiënten-portaal geïntroduceerd, genaamd ‘Mijn Ba-

salt’, waarbij u inlogt met uw DigiD. Eerder informeer-

den wij u al dat uw rooster via dit portaal beschikbaar 

is.  

 

Vanaf 25 januari 2021 is de nieuwe werkwijze voor 

het rooster/uw afspraken: 
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Beste ouders en verzorgers, 
 

Hier een berichtje vanuit de OMMD. 

De feestdagen zijn alweer een poosje achter de rug. We hebben de school eerst in het thema 
Sinterklaas en daarna in Kerst versierd. De kinderen hebben hun schoen mogen zetten.  

Helaas kon de Kerstviering dit jaar niet doorgaan. Maar wat hebben de klassen hard gewerkt 
om toch nog een leuke laatste schooldag van 2020 te verzorgen. 

 

 
(lees verder op pagina 3) 

1. U heeft aangegeven uw afspraken digitaal te willen ontvangen: 

U ontvangt een e-mail wanneer de afspraken voor u klaarstaan. Vervolgens kunt u zelf 

op het portaal van uw kind inloggen om uw afspraken in te zien.  

2. U heeft aangegeven uw afspraken via de post te willen ontvangen: 

U ontvangt de afspraken via de post.  

3. U wilt uw voorkeur (digitaal of papier) veranderen. 

U kunt dit zelf wijzigen in het portaal van uw kind bij ‘contactvoorkeur’ in ‘mijn gegevens’. 
 

Voor uitleg en instructies van het patiëntenportaal verwijzen wij u graag naar de website van 

Basalt (https://basaltrevalidatie.nl/mijnbasalt/).  

Heeft u hier vragen over? Mailt u dan naar mijnbasalt@basaltrevalidatie.nl. 
 

Met vriendelijke groet, 

Mireille Koster, zorgmanager 

Zorgeenheid 9 (locatie- Delft, Gouda en Zoetermeer). 



Helaas kon de Kerstviering dit jaar niet doorgaan. Maar wat hebben de klassen hard gewerkt 
om toch nog een leuke laatste schooldag van 2020 te verzorgen. 

 

Graag willen wij onze bewondering uitspreken hoe school, de docenten, de klassenassisten-
ten en het ondersteunend personeel zich inzetten om onze kinderen toch op een zo goed 

mogelijke manier les te geven in deze lastige tijden.  
 

En lieve ouders/verzorgers ook jullie verdienen een pluim. 
 

Achter de schermen zijn we druk bezig met het organiseren van een Corona-proof evene-
ment. Dat wordt vervolgd. 

 

Een ouderbijdrage is altijd fijn om te ontvangen; daarvan kunnen wij evenementen organise-
ren, workshops en lezingen geven. 

 

Houd je taai allemaal! 
 

Groetjes, Angelique, Crista, Elise, Leonie, Lot & Pascaline  
 

Voor iedereen nog een zoekplaatje. Wie kan de panda vinden? 







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 

Ketogeendieet voor een kind met epilepsie 
Een leerling van school heeft epilepsie. De ouders van deze leerling zouden het fijn vinden om 
onderstaande informatie te delen. Vandaar dit bericht. 
Sinds 3 jaar is onze zoon gestart met een ketogeen dieet en heeft hij overdag bijna geen aanval-
len meer. We hebben een website gemaakt om andere ouders te helpen die worstelen met een 
ketogeen dieet voor een epileptisch kind. 

De website heet: www.keto-cool.com en het is zeker de moeite waard om te bekijken. Behalve 
tips bevat het lekkere recepten! 

Schoolvakanties schooljaar 2019-2020 
Voorjaarsvakantie 22-02-21 t/m 26-02-21 
Goede Vrijdag  02-04-21                                 
Tweede Paasdag 05-04-21                                  
Meivakantie  26-04-21 t/m 07-05-21 
Hemelvaart   13-05-21 t/m 14-05-21 
Tweede Pinksterdag 24-05-21                                   
Zomervakantie  19-07-21 t/m 27-08-2021  

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. 

 

http://www.keto-cool.com/

