
Beste ouder/verzorger,  

Dit keer een korte nieuwsbrief met nieuws van de OMMD, de MR en nieuws over de schoolfotograaf en 
de studiedag van 9 maart. 

Ouderbijdrage 
Ter herinnering onderstaand bericht. 
Net als andere jaren is de ouderbijdrage vastgesteld op € 
25,00 per leerling. Vanuit deze vrijwillige bijdrage worden 
activiteiten georganiseerd en materialen aangeschaft voor 
de leerlingen zoals: 

 Inrichting Schmidtplein 

 Feestvieringen (Sinterklaas, Kerst en Pasen) 

 Discoavond/middag 

 Informatiebijeenkomsten 

 Lentefeest/schoolkamp 

 Vervanging en aanvulling van speelmateriaal 
Zoals u waarschijnlijk weet komt de ouderbijdrage volledig 
ten goede aan de leerlingen van de Maurice Maeterlinck-
school c.q. hun ouders. Wij stellen uw bijdrage bijzonder 
op prijs en kijken ernaar uit om leuke activiteiten te organi-
seren dit schooljaar.  
Mogen wij, mocht u de vrijwillige ouderbijdrage nog niet 
hebben betaald, u vriendelijk verzoeken uw ouderbijdrage 
van € 25,00 over  te maken op:  
NL 22 INGB 000 55 95 748  t.n.v. Oudervereniging Mauri-
ce Maeterlinckschool Delft.  
Wilt u hierbij de naam van het kind en haar/zijn groep ver-
melden? 
Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
De OMMD 
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Schoolfotograaf 
Alvast een datum om te noteren in uw agenda. 
De schoolfotograaf komt dit schooljaar op dinsdag 1 juni en woensdag 2 juni. 
Nader bericht volgt. 

Samenvatting MR-vergadering 15 februari 2021 
Op maandag15 februari jongstleden heeft er een MR-vergadering plaatsgevonden. In deze vergade-

ring zijn de volgende belangrijkste punten besproken. 

Informeren ouders                                                                                                                                          

In het vervolg komt de agenda op de website en een korte samenvatting over de vergadering in de 

nieuwsbrief. Een goede communicatie naar ouders vinden we belangrijk. De afgelopen week was hec-

tisch door code rood. Resonans hanteert het protocol dat bij code rood de school sluit. Belangrijk punt 

is om ouders hier goed over te informeren. 

Vierdaagse schoolweek                                                                                                                     Het 

lijkt stabieler te worden wat betreft de afwezigheid van het personeel met betrekking tot corona. De 

vooruitzichten lijken goed. Echter zijn er nog een aantal personeelsleden ziek of vallen in de risico-

groep. Tevens bestaat er ook de angst voor de derde golf. Stap 1 van eens in de twee weken een dag 

vrij behoort tot de mogelijkheden. Het blijft een dilemma want het zou ook kunnen dat mocht de derde 

golf er komen we weer terug moeten naar een vierdaagse schoolweek. Er zijn twee VSO-groepen die 

gesplitst naar school komen. In deze groepen zitten te veel leerlingen waardoor voldoende afstand 

bewaren niet mogelijk is. 

De notulen zijn op te vragen zodra deze bij een volgende vergadering zijn goedgekeurd. Dit kan door 

een email te sturen naar Angela Pellikaan, voorzitter van de medezeggenschapsraad. apelli-

kaan@resonansonderwijs.nl 

De medezeggenschapsraad bestaat uit 6 leden. 

Oudergeleding 
Xandra Thiele (VSO 3) 
Annemarieke Taal (T3) 
Mieke van Kester  (M3) 

Personeelsgeleding 
Angela Pellikaan (voorzitter) (T3) 
Ineke Raaman  (T4) 
Marion Elshof   (M5)  
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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 

Studiedag 9 maart 
Ter herinnering: de studiedag die gepland stond op 9 maart a.s. gaat niet door. De leerlingen hebben die 
dag gewoon school (op basis van rooster vierdaagse schoolweek). 

Schoolvakanties schooljaar 2020-2021 
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. 

 


