
Beste ouder/verzorger,  

Deze keer een wat kortere nieuwsbrief dan gewoon. Daarom niet minder informatief/ deze keer 

nieuws over de voedselbank, studiedag, de nieuwe maatregelen en een bericht van de ICT. Veel 

leesplezier! 

Inzamelen voor de voedselbank 
Graag willen we in de maand november met elkaar 
(leerlingen, ouders en medewerkers) levensmiddelen inza-
melen voor de voedselbank in Delft. Het is fijn als we op 
deze manier voor de mensen die het minder hebben wat 
kunnen betekenen. 
Bij de voedselbank komen 400 gezinnen uit Delft en om-
streken. Ze kunnen onze hulp in de vorm van allerlei pro-
ducten heel goed gebruiken. Producten zoals: thee, koffie, 
rijst, pasta, koekjes allerlei blikken etc. Maar ook verzor-
gingsproducten; shampoo, tandpasta, bodymilk etc. 
Op het Schmidtplein staan kratten waarin de producten ge-
legd kunnen worden. Wanneer iedereen 1 of 2 producten 
meeneemt, kunnen we namens de school een grote hoe-
veelheid producten aanbieden aan de voedselbank. Doet U 
ook mee? 
Hopelijk, dan kunnen we er met elkaar een groot succes 
van maken. 
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Studiedag maandag 15 november (SO en VSO zijn vrij) 
Op 15 november heeft de school een studiedag. Het onderwerp van de studiedag staat in het te-
ken van gesprekstechnieken. Hoe geef je elkaar op een respectvolle manier feedback, hoe kun je 
je grenzen aangeven, hoe hou je een slechtnieuwsgesprek zijn de onderwerpen die we met el-
kaar gaan oefenen in kleine groepen en in het bijzijn van een daarvoor opgeleide acteur. Alle leer-
lingen (SO en VSO) zijn vrij! 



Maatregelen Corona 
Afgelopen week zijn de nieuwe maatregelen voor de komende twee weken vanuit de overheid 
gedeeld. Hierin zaten geen specifieke aandachtspunten voor het (speciaal)basis- en voortgezet 
(speciaal)onderwijs. Vanuit de sector komt er geen aangepast protocol. 
Op dit moment gelden dus nog de landelijk gedeelde richtlijnen en verandert erop zich niet veel 
voor de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Waar het gaat over contactberoepen wordt (zoals 
ook al ingezet is bij Basalt) het gebruik van mondkapjes weer aanbevolen. Ook is daar het ad-
vies om de 1,5 meter maatregel weer toe te passen. Volgende week maken we op school de 
afweging om de mondkapjes (ook tijdens de verzorging) en de anderhalve meter maatregel 
weer in te voeren. Tegelijkertijd scherpen we dan de hygiëne-maatregelen weer aan. Waar-
schijnlijk is er tijdens de Sinterklaas- en kerstviering een aangepast programma; daarover later 
meer. 
 
Het griepseizoen is begonnen. 
Het mogen duidelijk zijn dat naast een toename van het aantal positief geteste mensen op co-
rona, het griepseizoen ook weer begonnen is. We zien veel leerlingen en medewerkers met 
klachten. Op Social Schools bent u daarover geïnformeerd. Vandaag was het de eerste keer 
dat het ons niet gelukt is de bezetting helemaal rond te krijgen, er waren 7 medewerkers thuis 
met klachten. Sommigen van hen waren te ziek om te werken, anderen moesten naar de test-
straat vanwege verkoudheidsklachten. Een aantal ouders is gebeld hun kind vandaag thuis te 
laten, helaas. We doen er alles aan de bezetting rond te krijgen, maar vandaag is dat niet ge-
lukt. We doen een oproep aan allen om thuis te blijven met klachten om de risico's op besmet-
ting zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast vragen we u om begrip, mocht het ons, ondanks 
de grote invalpool, niet lukken de bezetting rond te krijgen. 

ICT 
Onlangs heeft het MT van de school vergaderd over het al dan niet mee naar huis geven van 
iPads en Chromebooks. Er gaat namelijk veel kapot aan deze apparatuur, terwijl er thuis niet 
voor school op wordt gewerkt. Als gevolg missen we door de reparaties veel devices, waardoor 
er op school niet met de IPad of Chromebook gewerkt kan worden. Daarnaast brengen de re-
paraties hoge kosten met zich mee. Het MT heeft in overleg met het team besloten dat vanaf 
maandag 8 november 2021 de iPads en Chromebooks op school blijven. Daarom het volgende 
verzoek: 
Graag de IPads en chromebooks maandag meegeven met uw zoon of dochter, inclusief de la-
ders en tassen. 

(Lees verder op de volgende pagina) 
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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 2021-2022 
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 

8.30 uur of na 15.00 uur bellen via het 

telefoonnummer van de school. 

 

Ouders ontvangen vanaf nu ook geen rekening meer voor het lenen van de apparatuur. 
Er zijn een aantal uitzonderingen om de iPad of het Chromebook wel mee te geven 

− Voor leerlingen die er huiswerk op maken; 
− Voor (éénmalig) huiswerk mag de iPad of Chromebook wel een dagje mee naar huis (dus 

houdt de rugzakken bij de klas); 
− Bij (langdurige) ziekte kunnen ouders het device ophalen om thuis/in 't ziekenhuis te kun-

nen werken; 
De inlogcode van bijvoorbeeld Gynzy mag aan u worden verstrekt, zodat de leerlingen eventu-
eel thuis op eigen device toch kunnen werken.  
Heeft u vragen over dit bericht, neem gerust contact op met het klassenteam. 


