
Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Afgelopen woensdag zijn de maatregelen t.a.v. corona versoepeld, u heeft daarover een brief 

van het bestuur ontvangen. De school is ontzettend blij met deze versoepelingen, hopelijk kun-

nen we het aantal groepen dat in quarantaine moet daarmee beperken. Kinderen moeten 

‘gewoon’ naar school toe kunnen om les te krijgen en vriendjes en vriendinnen te ontmoeten. 

Vanuit de politiek komen gelukkig steeds meer geluiden die de noodzaak daarvan onderstre-

pen. De verwachting is dat de komende weken het aantal besmettingen nog zal toenemen. Dat 

zal ongetwijfeld ook zijn weerslag hebben op de school. Hopelijk wordt het vanaf maart rustiger 

en kunnen we de laatste maanden van het schooljaar weer terug naar hoe het zou moeten zijn 

in school, vrij van alle beperkende maatregelen. 

In deze nieuwsbrief is er nieuws vanuit de medezeggenschapsraad (MR), van de OMMD, het 
schoolreisje en neemt Ton afscheid van Basalt . 

Samenvatting ‘vergadering medezeggenschaps-

raad‘ 

De MR heeft vergaderd op 8 november 2021. Helaas 

is Annemarieke afgetreden als MR lid omdat haar 

dochter naar een school in het Westland is gegaan. 

De Medezeggenschapsraad is nu op zoek naar een 

nieuw MR lid dat de ouders gaat vertegenwoordigen. 

Na de zomervakantie zijn we gestart met genoeg per-

sonele bezetting. Er zijn ongeveer 20 nieuwe mede-

werkers aangenomen en we hebben twee stagiaires 

van de PABO in school. We blijven op zoek naar per-

soneel voor de invalpool. Mocht er op een dag geen 

leerkracht beschikbaar zijn dan kunnen er assistenten 

worden ingezet. De ouders worden daar in dat geval 

over geïnformeerd.  

Op 1 januari 2022 telt de school 166 leerlingen. Om-

dat ‘nieuwbouw’ niet op korte termijn wordt gereali-

seerd, is er geïnvesteerd in nieuw meubilair.  
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Zo zijn er o.a. al kasten en ander meubilair aangeschaft. In samenwerking met DOK (bibliotheek 

Delft) krijgen we een nieuwe schoolbibliotheek: de ‘Vindplaats’. 

Er wordt door de oudergeleding gevraagd of er op school een leerlingenraad is. Annefloor infor-

meert ouders over de laatste plannen voor een leerlingenraad; deze is in november tot stand 

gekomen. De leerlingen konden zich opgeven en zichzelf presenteren. Tijdens deze presentatie 

konden de andere leerlingen van de school stemmen. De leerlingenraad komt op 11 januari 

2022 voor het eerst bij elkaar.  

Verder is de MR bezig geweest met Update & checken van de volgende documenten: 

 Medezeggenschapsstatuut 

 MR-reglement 

 Huishoudelijk reglement MR 

 Jaarplanning 

 Rooster van aftreden. 

 Datum volgende vergadering: 17 januari 2022. 

Nieuws van de OMMD 

De beste wensen voor 2022!  

Helaas weer Kerst en Oud & Nieuw in een lockdown. Hopelijk heeft iedereen toch fijne feestda-

gen achter de rug. 

Woensdag 12 januari is het nieuwe thema muziek ingegaan. We hebben het podium weer om-

getoverd met muziekinstrumenten en versieringen. School heeft voor een mooie achtergrond 

gezorgd en boeken over muziek ertussen gezet. 

Binnenkort komt er een betaallink voor de ouderbijdrage op Social Schools; dat maakt het toch 

een stuk makkelijker! Met de bijdrage van u kunnen we activiteiten, lezingen, feesten, Sint ca-

deautjes en allerlei andere dingen organiseren. Hopelijk mogen we binnenkort weer iets leuks 

organiseren.  

Blijf allemaal gezond! 

Lieve groetjes, 

Leonie, Pascaline, Angelique, Crista, Olivia en Lot 
 

 



Afscheid Ton 

Op 24 februari is het dan echt zo…. Ton neemt afscheid van zijn werkzaamheden bij Basalt en 

gaat met pensioen. Ton heeft zich ruim 25 jaar ingezet voor alle kinderen die we bij Basalt behan-

deld hebben. Met name voor de leerlingen van de MMS deed Ton op de achtergrond veel werk-

zaamheden. Het ‘’fietsen met Ton’’ is een begrip geworden. 

Ton zou het leuk vinden om nog een herinnering van de leerlingen mee te nemen, met daarop 

een persoonlijke boodschap en/of foto. Laat jullie creativiteit de vrije loop, alles is welkom  

Veel plezier! 

Schoolreisje 
Op 21 april 2022 staat in de jaarkalender het schoolreisje voor het SO gepland. Wij hebben be-
sloten om niet met het hele SO tegelijk op schoolreisje te gaan. Alle groepen plannen zelf een 
geschikte datum in en kiezen een geschikte locatie voor de leerlingen. De klassenteams nemen 
hierover contact met u op. 

Online-opvoedcursussen in Delft! 

Begin maart start een drietal online opvoedcursussen voor Delftse ouders. Meer informatie: 

 Opvoeden en zo: voor ouders met kinderen tussen de 4 en 12 jaar. 6-wekelijkse on-

line-cursus over aandacht geven, regels stellen en ongewenst gedrag ombuigen. Hoe fijn 

zou het zijn als er soms meer rust en gezelligheid in huis is! Aanmelden? Zie flyer 

 Peuters in Zicht: voor ouders met kinderen in de leeftijd 1,5 tot 4 jaar. In 4 online-

bijeenkomsten leren ouders wat hun peuter nodig heeft als hij of zij een pittige bui heeft. 

Heb je een leuke, maar pittige peuter die graag ‘nee’ zegt, alles zelf wil doen of heel boos 

wordt als het niet gaat zoals hij of zij wil? Aanmelden? Zie flyer. 

 Omgaan met Pubers: voor ouders met kinderen tussen de 

10 en 18 jaar. Een 6-wekelijkse online-cursus over puberteit. 

Heb je een leuke puber van 10 tot 18 jaar in huis, maar heb je 

soms ook het idee dat jullie een andere taal spreken?  

Krijg je moeilijk contact met hem of haar en is de mobiele tele-

foon niet weg te slaan? Aanmelden? Zie flyer. 

De online-bijeenkomsten zijn gratis voor inwoners van Delft. Meld je 

snel aan, want er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. 



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 2021-2022 
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. 

 



Omgaan met Pubers  
(10 - 18 jaar) ONLINE

Wil  je meer weten over wat er in het hoofd 
van je puber omgaat? Waarom het niet 
gek is dat de kamer van je puber zo’n 
puinhoop is? En hoe je samen kunt zorgen 
voor een fijnere sfeer in huis? 
 
Dan is deze cursus perfect voor jou!
 
Op een positieve manier wordt ingegaan 
op de lastige momenten waar je als ouder 
van een puber mee te maken kunt krijgen.
 
De lichamelijke en geestelijke verande-
ringen in de puberteit en het puberbrein 
worden besproken. 
 
Er is ook ruimte om ervaringen uit te  
wisselen met andere ouders.

Waar: 6 x Online 
 
 
 
Tijd:  09.15-11.15 uur 
 

Aanmelden:  https://vvstwinkeltje.nl/omgaan-met-pubers-delft/    
 

Datum:    Maandag  4 april 2022 
 
 
Kosten:  Helemaal niets!  

 Website: www.vvstwinkeltje.nl   
E-mail: twinkeltje@vanveldhuizenstichting.nl 
Telefoon: 010 411 50 43



     Opvoeden en Zo!   
(4 - 12 jaar)

Wil jij weten hoe je de sfeer in huis kan 
verbeteren? Hoe je het zelfvertrouwen 
van je kind kunt laten groeien en hoe je 
regels en grenzen duidelijk maakt voor 
iedereen in jouw gezin? 

Dan is deze cursus van 6 bijeenkomsten 
perfect voor jou! 
 
We gaan in op onderwerpen als  
aandacht geven en prijzen,  
verbieden en apart zetten.  
Op een positieve manier bekijken we 
deze thema’s en is er ruimte voor eigen  
ervaringen. 

Waar: 6 x Online   
 
 
 
Tijd: 09.15-11.15 uur 
 
Aanmelden: https://vvstwinkeltje.nl/opvoeden-en-zo-delft/

Datum:  Dinsdag 8 maart 
 
 
 
Kosten: Helemaal niets!  

 Website: www.vvstwinkeltje.nl   
E-mail: twinkeltje@vanveldhuizenstichting.nl 
Telefoon: 010 411 50 43



    Peuter in Zicht (2 - 4 jaar)
Wat is Peuter in Zicht?  
Peuter in Zicht is een informatieve en praktische cursus waar in vier bijeenkomsten 
vaardigheden worden geoefend om anders om te gaan met het gedrag van je 
kind.  
 
Op een positieve manier wordt ingegaan op de lastige momenten waar je als 
ouder van een peuter soms mee te maken kunt krijgen. Onderdeel van de cursus 
is ervaringen uitwisselen met andere ouders. 
 
 
 

 

 
 

Waar:  4 x Online   
 
 
 
Tijd:09.15-11.15 uur 
 
Aanmelden: https://vvstwinkeltje.nl/peuter-in-zicht-delft/  
 
      

Datum:   Maandag 7 maart      
 
 
 
Kosten: Helemaal niets!  

 Website: www.vvstwinkeltje.nl   
E-mail: twinkeltje@vanveldhuizenstichting.nl 
Telefoon: 010 411 50 43



 

Er is een plek waar … 

√ … je er even heerlijk tussenuit bent met je hele gezin 
√ … je vakantie kunt vieren in een verblijf naar keuze: van een 

 luxe bungalow of studio tot wigwamhuisje of kampeerplek 
√ … vijf dagen per week een uitdagend en avontuurlijk  

 activiteitenprogramma is, voor álle kinderen van het gezin 
√ … jullie kind met beperking individuele persoonlijke zorg en 

 begeleiding krijgt, ongeacht de beperking(en) of intensiteit 
 van de benodigde zorg 

√ … eventueel extra begeleiding of zorg op andere momenten 
 kan worden geboden 
√ … ouders vrije tijd hebben terwijl de kinderen in goede 
 handen zijn  
√ … alle gezinsleden een schat aan onvergetelijke ervaringen 
 opdoen 

 

Die plek heet WIGWAM! 

Wigwam organiseert tijdens schoolvakanties speciaal voor 
gezinnen met kinderen of jongeren met een beperking 
Wigwamvakanties op verschillende plekken in Nederland 
en een plek in Frankrijk. Tijdens deze vakanties wordt er 5 
dagen per week een activiteitenprogramma georganiseerd 
voor álle kinderen, dus ook de broertjes en zusjes. Mede 
vanwege het uitgebreide aanbod zijn deze vakanties 
betaalbaar voor iedereen. De zorg- en begeleiding kan 
veelal worden betaald uit het PGB. 

Wigwam organiseert ook Survival- en Jongerenweken. 
Tijdens deze weken leren jongeren met een beperking hun grenzen te verleggen. 
 

Dat is écht vakantie voor iedereen! 
Op onze website www.stichtingwigwam.nl kunt u alle informatie nog eens nalezen. Met vragen kunt u 
ons mailen via dorien@stichtingwigwam.nl of bel 06 463 757 35. Via deze link leest u ervaringen van andere 
gezinnen. 

 

Tot ziens bij Wigwam! 

http://www.stichtingwigwam.nl/
mailto:dorien@stichtingwigwam.nl
https://www.stichtingwigwam.nl/gezinsvakanties/gezinnen-aan-het-woord/

