1 november 2019

Beste ouder/verzorger,

In deze nieuwsbrief treft u informatie aan over: uitbreiding mogelijkheden
Social Schools, nieuws van de sportsectie, OMMD en de voedselbank. Daarnaast willen we u attent maken op de regels met betrekking tot het halen en
brengen van de leerlingen.
Social Schools
Uw zoon of dochter afmelden
Is uw kind ziek of heeft hij/zij een doktersafspraak? Voorheen kon u dit alleen telefonisch melden. Vanaf nu kunt u bij ziekte of een doktersafspraak
uw kind afmelden via Social Schools.
Via de website:
Bij mijn kinderen: hier staat een overzicht van de gegevens van uw kind,
incl. de recent door u gemelde absenties.
Bij absenties: hier staat een overzicht van alle absenties waarbij gefilterd
kan worden op 'actueel' en 'alle'.
Het kan ook via de mobiele app:
Download de app Social Schools 3.0.
Via kinderen komt u in het menu snel naar > absenties
Daar kunt u de naam van uw kind en reden van afwezigheid invoeren: ziek,
doktersafspraak enz. Wilt u bij de overige redenen toch ook nog even contact opnemen met de administratie van de school: 015 2780200
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Aanvraag verlof
Wilt u verlof aanvragen dan kan dit alleen via de website.
Klik op mijn kinderen, vervolgens komt u op de leerling-pagina en kunt u het
verlof aanvragen.
U krijgt na de aanvraag de status van de aanvraag te zien: als dit door de
teamleider is goedgekeurd staat de aanvraag op groen.
Wij hopen u met bovenstaande opties meer gemak en duidelijkheid te bieden.
Bericht ICT - Martijn en Chris ict@mmschool.nl

Belangrijke data
School gesloten i.v.m. staking
Studiedag, alle leerlingen vrij
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Welke acties?
 Het lezen van deze nieuwsbrief

Pagina 1

MMS-INFORMATIE
Actie voor de voedselbank!
Net zoals vorig jaar willen we ons in de maand november met de school gaan inzetten voor de
voedselbank in Delft. De voedselbank is afhankelijk van bedrijven en andere sponsoren voor
hun toelevering. Ongeveer 400 gezinnen zijn aangesloten bij de Voedselbank Delft. Graag willen wij met de leerlingen en medewerkers van de school voedingsmiddelen inzamelen om de
voedselbank te ondersteunen De volgende voedingsmiddelen kunnen worden ingeleverd:
Blikken; groenten, fruit, soep, vis, vlees etc.
Kruidenierswaren; koffie, thee, rijst, pasta, suiker etc.
Broodbeleg; jam, pindakaas, leverpastei, smeerkaas. etc.
Verzorgingsproducten; shampoo, tandpasta, tandenborstel etc.
De gehele maand november zullen we de voedingsmiddelen inzamelen! U kunt de spullen
meegeven aan uw dochter/zoon. Op het Schmidtplein staan tafels waarop de producten verzameld worden. De voedselbank zal regelmatig de spullen komen ophalen. We hopen wederom
op een groot succes! Namens de voedselbank hartelijk dank voor jullie medewerking.
Sportnieuws
De nieuwe sportspecials zijn weer begonnen op woensdag. Deze keer mogen M3 en M5 zich in
het zweet gaan werken tijdens de basketballessen van meester Dirk! Deze lessen vallen onder
hun normale sporttijd. Op woensdag 13 november zal de laatste les zijn, maar tussentijds houden we jullie op de hoogte via Social Schools.
Op donderdagmiddag 14 november krijgen M3 en M5, de mazzelaars, een hockey-clinic vanuit
vereniging Cartouche. Een leerling van onze school, Michelle uit T8, kwam samen met haar
trainster met dit idee, Michelle hockeyt ook bij Cartouche. Samen met twee trainsters zal Michelle voor M3 en M5 een hockey-clinic gaan verzorgen tijdens de sportles, heel gaaf! Ook hier
zullen we foto’s van op Social Schools laten zien.
Op woensdag 20 en woensdag 27 november en woensdag 11 december mogen T6 en M4 zich
melden in de sportzaal voor de sportspecial boksen van meester Dirk! Omdat dit niet op een
dag is waarop ze normaal gymmen, maar er wel hard tegenaan gaan, verzoeken wij u om die
woensdagen ook de gymkleren mee te geven. Alvast bedankt! Foto’s laten wij achteraf zien op
Social Schools.
Regels ophalen en wegbrengen ouders
Elke ochtend en einde middag is het een drukte van belang op de parkeerplaats en in het gebouw van de school, omdat veel leerlingen met de taxi/auto gebracht worden. Het brengen en
halen van de leerlingen willen we vanwege de veiligheid en de rust in het gebouw goed organiseren. Daarom hebben een aantal medewerkers van de school taxidienst en is er ook altijd iemand aanwezig op de parkeerplaats om het verkeer te regelen.
Onlangs is er een gesprek geweest met de taxichauffeurs om de afgesproken regels weer eens
met elkaar door te nemen. Graag willen we voor u de afspraken over het brengen en ophalen
van uw kind ook weer eens op papier zetten.

De taxichauffeurs parkeren hun taxi aan de rechterkant (bij binnenkomst) van de parkeerplaats. Aan u het verzoek om de auto aan de linkerkant van de parkeerplaats te parkeren.
Is uw zoon of dochter goed ter been, dan graag parkeren in de wijk tegenover de school.

Het hek van de parkeerplaats van de school gaat in de ochtend open om 8.25 uur. Als u
vroeger bent graag aan de overkant in de straat wachten. NIET op de rijbaan!! Dan brengt
het nodige gevaar met zich mee!

U kunt uw kind in de ochtend afzetten bij de voordeur van de school. Er zijn voldoende
medewerkers die de leerlingen naar de klassen kunnen brengen, mocht de leerling niet
zelfstandig naar de klas kunnen.
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Liever niet zelf uw kind naar de klas brengen. Indien gewenst kunt u met de leerkracht
een afspraak maken om op bepaalde dagen mee te lopen naar de klas i.v.m. contact
leerkracht en betrokkenheid bij de groep.
De les begint in de ochtend om 8.45 uur. Voor de rust in het gebouw verzoeken we u de
school uiterlijk om 8.50 uur de school weer te verlaten.
Het hek gaat aan het einde van de dag om 14.30 uur en op woensdag om 12.15 uur
open, zodat een geleidelijke instroom van auto’s/taxi’s mogelijk is. We verzoeken u om
niet eerder dan 10 minuten voor het einde van de dag de school binnen te komen om uw
kind weer op te halen. We verzoeken u om de school uiterlijk weer te verlaten om 15.15
uur en op woensdag om 13.00 uur.
Wellicht overbodig, maar op het schoolplein is het verboden te roken.

Alvast bedankt voor uw medewerking!
Opzoek naar nieuwe leden OMMD
OMMD staat voor: Oudervereniging Maurice Maeterlinckschool Delft.
De OMMD heeft als doel om activiteiten te organiseren en/of te ondersteunen die ten goede
komen aan de leerlingen.
De OMMD organiseert diverse activiteiten per jaar, denk hierbij aan;

Thema-avonden

Ondersteuning bij Kerst en Sint

1 keer per twee jaar het Lentefeest

Versieren van het podium

En nog veel meer!
Als school zijn wij heel erg blij met de ondersteuning van de OMMD en kunnen we ook eigenlijk niet zonder! De OMMD is op dit moment opzoek naar nieuwe leden/ouders om alle activiteiten voor de leerlingen zo goed mogelijk te kunnen organiseren.
Wanneer dit iets voor u is kunt u zich opgeven bij Annefloor Verleg (a.verleg@mmschool.nl).
Wij hopen op veel aanmeldingen!
Met vriendelijke groet,
John van Berkel, Corinne van den Heuvel & Annefloor Verleg
Aanmelden OMMD
Wij zijn erg blij met de aanmelding van Pascaline (moeder van Mia uit de instroomklas).
Ze draait dit schooljaar mee met de OMMD. Wij zijn, zoals u heeft kunnen lezen, nog steeds
op zoek naar nieuwe ouders die ons willen ondersteunen bij de OMMD.
Als u wilt aansluiten bij een vergadering of gelijk wilt deelnemen aan de OMMD, stuurt u dan
een mailtje naar ommdelft@gmail.com.
Hulpouders Sint en Kerstpodium
Wij zijn op zoek naar ouders die ons op 6 december kunnen helpen met:
-het opruimen van het Sint podium
-in elkaar zetten van kerstbomen
-het podium in kerstsfeer te brengen.
Als u kunt helpen, geef u dan op via het mailadres: ommdelft@gmail.com
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Schoolvakanties schooljaar 2019-2020
Kerstvakantie
23-12-19 t/m 03-01-20
Voorjaarsvakantie
24-02-20 t/m 28-02-20
Goede Vrijdag
10-04-20
Tweede Paasdag
13-04-20
Meivakantie
27-04-20 t/m 08-05-20
Hemelvaart
21-05-20 t/m 22-05-20
Tweede Pinksterdag
01-06-20
Zomervakantie
20-07-20 t/m 28-08-20

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:

http://www.mmschool.nl

E-mail: info@mmschool.nl

Vrijwillige ouderbijdrage
Op Social Schools is er onlangs een bericht geplaatst over de vrijwillige ouderbijdrage.
We hebben al wat bedragen mogen ontvangen!!
Van deze ouderbijdrage kunnen wij (OMMD) weer leuke activiteiten organiseren voor de kinderen van de MMS. Hierbij nogmaals de betaalgegevens waar u de vrijwillige ouderbijdrage
naar toe kunt storten.
Mogen wij u vriendelijk verzoeken uw ouderbijdrage van € 25,00 uiterlijk 20 november 2019
over te maken op: NL 22 INGB 000 55 95 748 t.n.v. Oudervereniging Maurice Maeterlinckschool Delft. Wilt u hierbij de naam van het kind en haar/zijn groep vermelden?
Bedankt voor uw bijdrage!
Met vriendelijke groet,
Leonie, Mandy, Elise en Anja
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Heeft u ideeën, opmerkingen, suggesties m.b.t.
de Nieuwsbrief ? Laat het ons weten:
info@mmschool.nl

