
Beste ouder/verzorger,  

De eerste schoolweken zitten erop. We zijn blij dat alle leerlingen weer naar school kunnen! 

Naar ons idee is de eerste periode soepel verlopen. De reacties uit de klassen zijn overwe-

gend positief, de leerlingen overwegend blij in hun soms nieuwe klas. Ook de nieuwe leer-

lingen, soms pas net vier jaar, lijken zich als een vis in het water te voelen. Een speciaal wel-

kom aan de ouders van de nieuwe leerlingen! 

 

In deze eerste oudernieuwsbrief van het schooljaar meer informatie over de laatste stand van 

zaken m.b.t. corona. Ook is er nieuws vanuit Basalt, de OMMD en de gymsectie. Speciale 

aandacht voor de ouderinformatieavond over Geef me de vijf, verderop in deze nieuwsbrief. 

En daarnaast nog veel meer nieuws. 

 

We wensen u allen een fijn en gezond schooljaar toe en veel leesplezier met deze nieuws-

brief! 

Coronavirus (COVID-19) 

Het kabinet heeft besloten de coronaregels voor het 

onderwijs te versoepelen. Vanaf 20 september is het 

niet meer nodig dat de hele klas in quarantaine gaat 

bij één besmetting. Het kabinet volgt hierin het advies 

van het OMT. De GGD besluit op basis van maatwerk 

welke quarantainemaatregelen er nodig zijn bij een 

coronabesmetting op school. Als een leerling besmet 

is met het coronavirus worden dus niet meer alle kin-

deren in de klas aangemerkt als nauw contact. Daar-

door hoeft niet de gehele klas in quarantaine. De 

school gaat hierover in overleg met de GGD. De GGD 

besluit op basis van maatwerk of het nodig is dat de 

klas, een aantal leerlingen of alleen de besmette leer-

ling in quarantaine gaat.  
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Het advies om regelmatig preventieve zelftesten in te zetten voor niet immune personeelsleden in 

po, so en vso en leerlingen in het vso blijft gelden. 

 

In het voortgezet (speciaal) onderwijs vervalt de mondkapjesplicht vanaf 25 september. Vanaf dan 

is het ook niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden in het vso. Mondkapjes moeten nog 

wel gedragen worden in het leerlingenvervoer en openbaar vervoer. 

 

Sportkleding  
We zijn nu een paar weken onderweg en hoewel het bij veel leerlingen al heel fijn geregeld is, 
willen wij toch nog even aandacht vragen voor de sportkleding. Wilt u uw zoon of dochter helpen 
herinneren om deze spullen mee te nemen en ook de benodigdheden om zich daarna op te fris-
sen voor de klassen waarbij we dat hebben afgesproken. Sieraden doen we af bij de gymles, dus 
is het handiger om die thuis te laten op de dagen dat er gym is. Ook is het niet mogelijk te spor-
ten op Crocs, teenslippers of kaplaarzen, dus graag gymschoenen mee.  
Alvast bedankt! 
 
Met sportieve groet,  
De Sportsectie 

Nieuws vanuit Basalt 

In de bijlage nogmaals het informatieblad met instructies hoe je kunt inloggen in ‘’Mijn Basalt’’. 

Hierdoor heeft u inzage in het dossier van uw kind, waarbij u onder andere ook het therapierooster 

kunt inzien. 

Scholing medicatie toedienen voor de onderwijsassistenten 
Zoals u heeft kunnen lezen in de schoolgids onder het kopje medische verantwoordelijkheid is er 
altijd een verpleegkundige aanwezig op school.  
In dit stukje wordt ook benoemd dat onderwijsassistenten door de verpleging geautoriseerd wor-
den om bepaalde handelingen, zoals sondevoeding en medicatie, uit te voeren. Met het geven 
van sondevoeding door de onderwijsassistenten is reeds gestart.  
De scholing voor het geven van medicatie is nu ook gestart en de komende weken wordt het ge-
ven van medicatie stap voor stap overgenomen door de onderwijsassistenten. Bij buitenschoolse 
activiteiten gaat de verpleging alleen mee als dit voor de medische zorgbehoefte van de leerling 
noodzakelijk is. 



OMMD 
Het nieuwe schooljaar is al een paar weken aan de gang en we zijn alweer bij de eerste nieuws-
brief aangekomen. Hierin kunnen we vertellen dat wij als OMMD, ook school weer in mogen en 
dat betekent dat we het podium weer kunnen gaan aankleden met de thema’s van school. Maar 
ook natuurlijk het Sint en Kerst podium. Hoe heerlijk is dat! 
Zo zijn we ook al druk bezig om aan de Sint wensen voor schoencadeautjes door te geven en 
plannen aan het maken voor grotere activiteiten. Hoe leuk de bingo ook was, we misten toch 
wel het live contact met iedereen!! 
 
Binnenkort zetten we een aparte brief op Social Schools waarin we jullie om een bijdrage vra-
gen. Deze bijdrage gebruiken we o.a. voor de aankleding van het podium, Sint, Lente-feest en 
andere leuke activiteiten. 
 
Ben je nieuwsgierig naar wat wij precies doen als OMMD en lijkt het je leuk om aan te sluiten? 
Dat kan! We zoeken nog iemand die ons team komt versterken. Stuur een mail naar 
ommdelft@gmail.com 
Groetjes, OMMD  
Angelique, Crista, Elise, Leonie, Lot, Pascaline 

Ouderavond: Geef me de 5!! Maandag 25 oktober 19.30 -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 aan-

pak. 

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 ont-

wikkeld voor leerlingen met autismespectrumstoornis (ASS).  
 

Lees verder op de volgende pagina 



In de praktijk blijkt dat het een positief effect heeft op alle leerlingen. Het is een positieve benade-

ring en door het creëren van een basisstructuur, zorgen we voor rust binnen de school. Het heeft 

als doel om de leerlingen zo zelfstandig mogelijk te maken. 

 

Voor U als ouder is er nu ook een gelegenheid om de ouderavond over Geef me de vijf bij te wo-

nen. Er is plaats voor 50 ouders, dus wees er snel bij! 

U kunt zich aanmelden via jvanberkel@resonansonderwijs.nl   

Boekentip 

Onlangs is het nieuwe (vijfde) boek uitgekomen van Stephanie Kaars: Brus en zus. Deze wilden 

we u niet onthouden.   

https://youtu.be/y-m0Zs6ie6U 

 

 

Boektrailer: brus en zus - Stephanie 

Kaars | Uitgeverij Licht 

'Brus en zus' is mijn nieuwe (5e!) boek. 

Het is nu verkrijgbaar bij elke (online) 

boekwinkel. Bestel het bijv. hier: https://

www.bruna.nl/boeken/brus-en-zus-... 

youtu.be 

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 subsi-
die in orde maken. 

https://youtu.be/y-m0Zs6ie6U
https://youtu.be/y-m0Zs6ie6U
https://youtu.be/y-m0Zs6ie6U
https://www.bruna.nl/boeken/brus-en-zus-
https://www.bruna.nl/boeken/brus-en-zus-


Naschoolse opvang/vakantieopvang  

Aangezien de opvang voor onze leerlingen vaak beperkt is zijn we opzoek gegaan naar 

nieuwe  initiatieven in deze regio.  

 

Onlangs hebben we kennis gemaakt met de mensen van Special Family Care. Enkele leer-

lingen van onze school bezoeken reeds deze opvang  

 

Special Family Care is opgericht om kinderen en (jong) volwassenen die sociaal-emotioneel 

kwetsbaar zijn vanwege hun verstandelijke beperking, ASS of syndroom begeleiding te bie-

den. Hierbij vinden wij het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met individuele be-

hoeften en de prikkelverwerking. 

 

Wij werken op basis van individuele begeleiding. Hierdoor kunnen wij voor eenieder begelei-

ding op maat bieden. Kleinschalig, betrokken, veilig en persoonlijk zijn onze kernwaarden. 

 

Voor kinderen bieden wij begeleiding na schooltijd, in vakanties en weekenden. De in-

stroomleeftijd is 4 jaar.  

 

Voor een klein groepje (jong)volwassenen bieden wij begeleiding in vorm van arbeidsmatige 

dagbesteding waar we verschillende werkzaamheden doen op maat. Enkele voorbeelden 

hiervan zijn het verzorgen van onze zorgdieren (mini-ezels, hond en kat), huishoudelijke 

taakjes en werkzaamheden voor Vitaal Express. 

 

Wij zijn gespecialiseerd in kinderen en (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking, 

ASS en verschillende syndromen. Helaas hebben wij geen mogelijkheden voor mindervalide 

en/of specifieke medische zorg.  

 

Special Family Care is gevestigd in Maasdijk, wij richten ons op kinderen/volwassen uit en 

rondom regio Westland. Om de overgangsmomenten te verkleinen bieden wij een haal- en 

brengservice aan, zodat ze niet in een busje naar ons toe hoeven te komen. Benieuwd voor 

de mogelijkheden? Neem dan contact op via info@specialfamilycare.nl 

 



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 

Schoolvakanties schooljaar 2020-2021 
Herfstvakantie  ma 18-10-21 t/m vr 22-10-21 
Kerstvakantie  ma 27-12-21 t/m vr 07-01-22 
Voorjaarsvakantie     ma 28-02-22 t/m vr 04-03-22 
Goede Vrijdag  vr 15-04-22 
Tweede Paasdag ma 18-04-22 
Meivakantie  ma 25-04-22 t/m vr 06-05-22 
Hemelvaart   do 26-05-22 t/m vr 27-05-22 
Tweede Pinksterdag    ma 06-06-22 
Zomervakantie          ma 11-07-22 t/m vr 19-08-22  

Wilt u de leerkracht van uw zoon 

of dochter spreken? Dat kan, 

graag voor 08.30 uur of na 15.00 

uur bellen via het telefoonnummer 

van de school. 
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Algemene voorwaarden
Aan het gebruik van Mijn Basalt zijn regels verbonden. 
Die staan in de Algemene voorwaarden. U kunt ze 
lezen op www.basaltrevalidatie.nl/mijnbasalt. Door 
in te loggen op Mijn Basalt accepteert u de algemene 
voorwaarden. 
 
DigiD nodig
Om Mijn Basalt te gebruiken, heeft u een DigiD nodig. 
Met uw DigiD kunt u inloggen op websites van de 
overheid en in de zorg. U kunt zelf uw DigiD aanvragen 
op www.digid.nl.
 
Inloggen op Mijn Basalt
Mijn Basalt is te bezoeken via computer, tablet of 
mobiele telefoon.  
- Ga naar: www.basaltrevalidatie.nl/mijnbasalt. 
- Klik hier op de link ‘Inloggen op Mijn Basalt’
- U logt in met uw DigiD-gebruikersnaam, wachtwoord  
  en een extra controle via SMS of met de DigiD-app.

Uitloggen
U kunt uitloggen door rechtsboven op ‘Uitloggen’ te 
klikken. Als u 15 minuten niets doet in Mijn Basalt, 
wordt u automatisch uitgelogd. Alles wat u dan nog niet 
niet verzonden of  opgeslagen heeft, gaat dan verloren.
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Inloggen als gemachtigde
Wilt u inzage in de gegevens van een ander, 
bijvoorbeeld van uw kind of partner? Dan kunt u 
hiervoor een machtiging aanvragen. Machtiging 
is mogelijk voor ouders/voogden van kinderen én 
curatoren/mentoren van wilsonbekwame patiënten. 
 
Als u een machtiging heeft, kunt u het dossier van uw 
naaste of kind inzien via ‘Mijn Gegevens’- ‘Privacy’-
Machtigingen’.

Aanvragen machtiging
Een machtiging aanvragen gaat via het invullen van 
een machtigingsformulier. Deze vindt u op www.
basaltrevalidatie.nl/mijnbasalt. Lever het ingevulde 
formulier vervolgens in bij het secretariaat van de 
polikliniek of afdeling waar uw naaste of kind onder 
behandeling is. 

Wat kunt u met Mijn Basalt? 
In mijn Basalt vindt u de volgende tabbladen 
(bij een kleiner scherm, bijvoorbeeld op uw telefoon 
staan de tabbladen onder het menuknopje ):

Agenda: uw afspraken staan onder ‘Afspraken’(let op: 
ga niet naar ‘Afspraken op de wachtlijst’). Details vindt 
u onder de knop Afspraakinformatie.
Dossier: informatie over uw medische en 
behandelgegevens
Vragenlijsten: vragenlijsten die u digitaal kunt invullen
E-consult: om vragen te stellen aan uw arts of 
behandelaar.
Mijn gegevens: waar u o.a. uw persoonlijke en 
verzekeringsgegevens kunt inzien en toestemming 
kunt geven voor uitwisseling van  gegevens met 
andere zorginstellingen
Patiëntenfolders: folders die specifiek voor u van 
toepassing zijn

Hieronder leest u uitgebreider over de verschillende 
mogelijkheden.

Patiëntenportaal Mijn Basalt
Informatie voor patiënten die revalideren bij Basalt

Als patiënt van Basalt heeft u toegang tot Mijn Basalt.  U kunt hier onder andere informatie uit uw 
behandeldossier inzien, een e-consult sturen en uw afspraken bekijken. Door inzage in uw dossier blijft u 
nauw betrokken bij uw revalidatieproces en bent u beter in staat om mee te denken en te beslissen over uw 
behandeling. In dit informatieblad leest u hoe Mijn Basalt werkt en wat u ermee kunt. 



Agenda
Elke donderdag vanaf 24.00 uur kunt u uw afspraken 
voor de komende twee weken inzien. Afspraken bij de 
arts of bijvoorbeeld de externe schoenmaker verder in 
de toekomst zijn ook inzichtelijk. 

Heeft u een eerste afspraak bij Basalt?
Neem dan in ieder geval mee:
• Uw geldig legitimatiebewijs
• Uw verzekeringspas of zorgpas
• Een actueel medicatieoverzicht, verkrijgbaar bij  
   uw apotheek

Dossier
In het dossier is bijvoorbeeld het volgende in te zien:
• Behandelprogramma
• Samenvatting van behandelverslagen
• Brieven over uw medische situatie naar bijvoorbeeld  
   huisarts of specialist
• Overzicht van medicijnen die u gebruikt

Dossier downloaden
Via Mijn Basalt kunt u uw dossier downloaden. U kunt 
deze download uitprinten en meenemen naar andere 
zorgverleners.
 
Vragenlijsten
Onder ‘Vragenlijsten’ staan alle vragenlijsten die voor 
u zijn klaargezet. U kunt een vragenlijst invullen door 
op de knop ‘Invullen’ te klikken die bij de vragenlijst 
is aangegeven. Het kan voorkomen dat u momenteel 
geen vragenlijsten hoeft in te vullen. Onder 
‘Uitgevoerde vragenlijsten’ ziet u de vragenlijsten die 
u eerder heeft ingevuld. U kunt uw antwoorden inzien 
door op de knop ‘Inzien’ te klikken. 

E-consult
Een e-consult is een gesprek tussen u en uw 
zorgverlener. U kunt bijvoorbeeld een vraag stellen 
of een klacht door een medicijn (bijwerking) melden. 
Ook kan uw zorgverlener u een bericht sturen.
Hier staan alle e-consulten. De berichten die u nog 
niet heeft gelezen, zijn dikgedrukt.

 
Start een gesprek met de knop ‘Start nieuw 
e-consult’. Deze knop is alleen zichtbaar als u een 
gesprek mag starten.
 
Let op: Heeft u nu meteen hulp nodig? Bel gelijk uw 
zorgverlener of 112.

Mijn gegevens
Hier vindt u uw algemene gegevens zoals uw naam, 
patiëntennummer en adres. Ook ziet u hier uw
verzekeringsgegevens en het adres van uw huisarts 
en apotheek. U kunt hier uw gegevens controleren 
en wijzigen. Zijn er overige wijzigingen? Geef dit 
dan door aan het secretariaat van de polikliniek of 
afdeling waar u onder behandeling bent.

Instellingen veranderen
Op deze pagina kunt u instellen of u een SMS en/of 
e-mail wilt ontvangen voor een nieuw e-consult. 

Toestemmingen
In uw medisch dossier staat belangrijke informatie, 
zoals informatie over uw klachten en hoe die 
worden behandeld. Soms komt u buiten ons 
revalidatiecentrum bij een andere zorgverlener, 
bijvoorbeeld uw huisarts. Dan is het belangrijk 
dat hij of zij uw medische gegevens kan bekijken. 
Daarnaast is het voor u zelf en uw apotheek 
belangrijk om te beschikken over een actueel 
overzicht van uw medicatie en allergieën. Op deze 
pagina Toestemmingen kunt u toestemming geven 
voor het delen van uw gegevens. Selecteer het 
betreffende onderdeel om uw keuze door te geven. 
Heeft u al een keuze gegeven? Deze kunt u wijzigen 
door opnieuw het onderdeel  te selecteren.

Patiëntenfolders
Hier vindt u de folders die speciaal voor u bedoeld 
zijn. Uw arts of behandelaar heeft die voor u 
klaargezet.

Terug naar de homepage
Vanuit ieder tabblad kunt u door op home of op het 
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Notificatie ontvangen
Belangrijk: Als u een melding per e-mail of sms wilt ontvangen, als 
er iets nieuws voor u klaar staat in uw Mijn Basalt (bijvoorbeeld 
uw rooster), kunt u dat instellen. Ga naar Mijn gegevens  => 
Contactvoorkeuren en kies voor Digitaal. U ontvangt uw rooster dan in 
uw portaal en niet meer via de post.

Vragen? 
Heeft u een vraag over het gebruik van uw patiëntenportaal, neem dan contact op met het medisch secretariaat. 
Heeft u een inhoudelijke vraag over uw behandeling? Bespreek deze dan met uw arts of behandelaar.
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FAQ Patiëntenportaal Mijn Basalt

Inloggen
De meest voorkomende problemen zijn:
• U vraagt gegevens op van een familielid en logt 
in met uw eigen DigiD. Dat kan niet. U kunt alleen 
inloggen met de DigiD van de patiënt.

• Mogelijk voldoet uw browser en/of 
besturingssysteem niet aan de minimale eisen om in 
te loggen met DigiD. Het kan zijn dat u uw computer 
moet upgraden. Op de website van Logius staat 
een tabel. Hierin ziet u de minimale eisen waaraan 
browsers en besturingssystemen moeten voldoen 
om in te loggen via DigiD.

Afspraken
Ik zie mijn afspraken niet.
Mogelijk kijkt u op de verkeerde pagina. Uw 
afspraken staan onder het tabblad Agenda, Overzicht 
afspraken.

Ik wil mijn afspraken printen.
Het printen van een webpagina is afhankelijk van 
de browser die u gebruikt. Over het algemeen kan 
het printen gestart worden door te drukken op de 
volgende toetsen op uw toetsenbord CTRL P. 

Gegevens
Ik kan de gegevens van mijn kind of gemachtigde 
niet vinden. Als er een machtiging aanwezig is 
kunt u deze vinden onder Mijn gegevens, Privacy, 
Machtigingen.

Privacy en dossiervoering
• Elke keer als u inlogt, wordt dit geregistreerd. We 
doen dit alleen om te meten hoe vaak ‘Mijn Basalt’ 
wordt gebruikt. De gegevens die u invoert in ‘Mijn 
Basalt’ worden opgenomen in het elektronisch 
patiëntendossier (EPD). Net als bij het huidige 
papieren dossier is het privacyreglement van 
toepassing.

• Al onze medewerkers hebben wettelijk de plicht 
tot geheimhouding van uw persoonsgegevens. 
Alleen met uw toestemming mag informatie over u 
verstrekt worden aan derden.

• Hoe is de controle ingericht op de (inzage 
van) dossiers? Er wordt een logboek 
bijgehouden zodat we kunnen volgen wie 
uw dossier heeft ingezien. De controle is 
zo ingericht dat bij het ontbreken van een 
behandelrelatie met degene die uw dossier 
heeft ingezien moeten aangeven waarom zij 
het dossier willen inzien. De medewerkers met 
een administratieve of financiële taak hebben 
beperkt toegang tot uw dossier. Wanneer je als 
revalidatiearts/behandelaar of beheerder niet 
betrokken bent bij de patiënt een behandeling 
moet overnemen (van bijvoorbeeld een zieke 
collega) of support moet geven, wordt dat 
bijgehouden in het logboek. U kunt de inzage 
zien op Mijn Basalt, onder mijn gegevens, 
dossier geopend. 

• Waar wordt mijn e-mailadres voor gebruikt?
Wij gebruiken uw e-mailadres uitsluitend om 
u te herinneren aan uw afspraak of u erop te 
attenderen dat er iets in uw portaal gewijzigd 
is, met het verzoek in te loggen op ‘Mijn 
Basalt’. In verband met uw privacy kunnen wij 
in de e-mail geen details over uw afspraken 
vermelden. 

• Kan de gemachtigde na het overlijden van 
de patiënt zijn/haar Mijn Basalt nog inzien?
Het Mijn Basalt dossier van een patiënt wordt 
na overlijden inactief gemaakt. Hierdoor heeft 
de gemachtigde geen inzage meer in het 
dossier. Heeft u als gemachtigde na overlijden 
gegevens uit het dossier nodig dan kan dit via 
de revalidatiearts worden aangevraagd.

Overig
Het menu werkt niet.
Mijn Basalt ondersteunt de meest 
voorkomende browsers. Als uw computer 
een IOS besturingssysteem heeft, gebruikt 
u de browsers Safari of Chrome. Als uw 
computer een Windows besturingssysteem 
heeft, gebruikt u de browsers Edge, Chrome of 
Firefox.  Staat het antwoord op uw vraag er niet bij?  

Bel dan met het medisch secretariaat. Zie ‘Contact’ 
op onze website`. 



                                   

Scouting Mauritsgroep: laat je uitdagen! 

 

Ben jij tussen de 6 en 11 jaar? Heb je zin in een gezellige en avontuurlijke ochtend op 

de 1e en 3e zaterdag van de maand? Kom dan eens kijken bij de welpen van Scouting 

Mauritsgroep in Voorschoten! We hebben momenteel plek voor nieuwe welpen! In juni 

is het al mogelijk om een keer mee te doen met een opkomst! 

 

Nieuw bij de Mauritsgroep!! Ben jij tussen de 16 en 20 jaar? Dan ben je van harte 

welkom bij onze nieuwe speltak de explorers die in september van start gaat. Op de 

1e zaterdagochtend en 3e vrijdagavond van de maand gaan jullie het avontuur aan om 

zelf jullie activiteiten te bedenken (met een beetje begeleiding natuurlijk). Op 

zaterdag ondernemen jullie leuke scoutingactiviteiten en op vrijdagavond chillen jullie 

gezellig en treffen jullie voorbereidingen.  

  

De Mauritsgroep is niet alleen een plezierige vrijetijdsbesteding voor kinderen/jongeren 

met een lichamelijke beperking, maar biedt ook mogelijkheden tot ontwikkeling en het 

verleggen van grenzen. 

  

Naast de reguliere opkomsten gaan we ook twee keer per jaar een weekend weg en in 

de zomer een week kamperen. Verder doen wij hetzelfde als andere scoutinggroepen 

zoals speurtochten, creatieve activiteiten, spellen zowel buiten in de natuur als binnen 

in ons clubhuis en marshmallows roosteren boven een vuurtje. Maar bovenal maken wij 

plezier. 

 

Nieuwsgierig geworden? 

Kijk op www.mauritsgroep.nl 

of bel met  

Xandra Thiele (voorzitter) 06 260 64 205 

 

 

http://www.mauritsgroep.nl/


                 

Plek voor nieuwe welpen!   Explorers, van start per september! 

 

 

NB. Ken je andere kinderen/jongeren met een lichamelijke beperking die ook blij 

worden van scouting of dit willen uitproberen? Laat ze gerust bellen om een keer 

mee te doen met een opkomst! 

 


