Beste ouder/verzorger,
U ziet het goed; de nieuwsbrief heeft een nieuwe look en een nieuwe naam gekregen, What’s
up. What’s up komt natuurlijk van het populaire WhatsApp, de betekenis van What’s up is vrij
vertaald: wat is er aan de hand. We hopen dat met deze nieuwe look het leesplezier vergroot
wordt en dat we u de zaken die van belang zijn op een prettige manier kunnen tonen.

Blauwe Vogels in El Kef, Tunesië
Het woord ‘snoezelruimte’ is niet bij iedereen bekend,
maar o zo belangrijk voor kinderen met een beperking. Stichting Les Oiseaux Bleus zet zich in voor
meervoudig beperkte kinderen in Tunesië en realiseerde eind 2019 een snoezelruimte in het centrum
El Wifek. Een bijzonder project met een prachtig doel.
Klussers
Een groep Nederlandse vrijwilligers, bestaande uit
klussers, een ervaringsdeskundige (oud-leerling van
de Maurice Maeterlinckschool) en medewerkers in
zorg en onderwijs, vertrokken naar El Kef, een stad in
het noordwesten van Tunesië. Daar staat het centrum
‘El Wifek’, het eerste centrum met een school voor
kinderen en jong volwassenen met een meervoudige
beperking.
Door samenwerking sterk
De naam ‘El Wifek’ betekent ‘door samenwerking
sterk’ en is opgericht door intensieve samenwerking
tussen Tunesië en Nederland. Onder andere met
steun van stichting Les Oiseaux Bleus.
De klussers hebben met hulp van de Tunesische vrijwilligers, onder wie de timmerman, medewerkers van
het atelier en vele anderen, een snoezelruimte gemaakt. Het resultaat mag er zijn!
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Kennisoverdracht
De Nederlandse medewerkers in onderwijs en zorg
hebben de medewerkers van ‘El Wifek’ laten kennismaken met de pictogrammen, snoezelen en muziektherapie. Dit deden zij in samenwerking met een ervaringsdeskundige. Door interactief bezig te zijn, hebben de
medewerkers zelf kunnen ervaren hoe belangrijk deze
aanpak en therapie zijn voor de doelgroep.
De opening
De opening van de snoezelruimte vond eind 2019
plaats onder grote belangstelling. Vele genodigden,
onder wie veel ouders, bewonderden de nieuwe ruimte.
De eerste snoezelruimte in het noordwesten van Tunesië! En de tweede in Tunesië: eerder realiseerden we
een snoezelruimte in Tunis (foto). Dank aan alle mensen die geholpen hebben om deze droom te realiseren.

Met vriendelijke groet,
Astrid van der Helm

De jeugdarts op school
Als jeugdarts van JGZ kom ik met regelmaat op de Maurice Maeterlinckschool. Soms krijg ik vragen over wat ik doe en hoe ik te werk ga. Dat leg ik graag uit.
Een gezonde basis voor elk kind
De meeste ouders kennen JGZ van het Consultatiebureau. Daar zien we kinderen vanaf hun geboorte. De gezondheid en groei worden met regelmaat gecheckt en ouders kunnen hulp krijgen
bij de alledaagse zorg voor hun kinderen. Vanaf 5 jaar vinden de onderzoeken plaats in samenwerking met school.
Lees verder op de volgende pagina

Gezondheidsonderzoeken
Als een kind de overstap maakt naar een school voor speciaal onderwijs, dan start ik met een
instroomonderzoek. Daarna zie ik ieder kind voor een preventief gezondheidsonderzoek op
de leeftijd van 6/7, 10/11, 13/14 jaar en 15/16 jaar. Ik kijk onder meer naar de groei, gehoor,
gezichtsvermogen en gewicht. De onderzoeken zijn erop gericht om tijdig eventuele gezondheidsproblemen te signaleren. Dan kan daar op tijd aandacht aan worden gegeven.
Advies
Met het kind en de ouders praat ik over de gezondheid, ontwikkeling en opvoeding. Alle ouders hebben daar wel eens vragen over. De gesprekken gaan bijvoorbeeld over voeding, puberteit, slapen, pesten of problemen in het gezin. Ik geef advies en verwijs zo nodig door
naar passende hulpverlening. Na het onderzoek deel ik, als ouders dat goed vinden, informatie met school, zodat de zorg op school ook goed geregeld kan worden.
Samenwerken
Op de Maurice Maeterlinckschool hebben de revalidatieartsen een belangrijke rol. De meeste
kinderen bezoeken daarnaast ook andere specialisten. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat
er dubbel werk wordt gedaan. Daarom stem ik de zorg goed af met de revalidatieartsen.
Vaccinaties
JGZ heeft ook een taak als het gaat om vaccinaties. Die geven een goede, langdurige bescherming tegen een flink aantal infectieziektes. Is uw kind 9 jaar, dan krijgt u een oproepbrief
thuisgestuurd voor een herhalingsvaccinatie DTP/BMR. Meisjes van 12 jaar krijgen een uitnodiging voor de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Alle 13-jarigen worden gevaccineerd tegen de meningokokkenziekte. De vaccinaties worden niet op school gegeven, maar
vinden een aantal keer per jaar plaats in een sporthal.
Lees verder op de volgende pagina

Wetten en regels
Kinderen tot 18 jaar hebben recht op jeugdgezondheidszorg. JZG voert een wettelijke taak uit,
waarbij het belang van ieder kind voorop staat. Meer informatie over de preventieve jeugdgezondheidszorg en de werkwijze kunt u lezen op: www.jgzzhw.nl/onze werkwijze.
Contact
Jeugdarts Mw I. van Koppen
Contactbureau: 088 - 054 99 99
E-mail: info@jgzzhw.nl
Website: www.jgzzhw.nl

Uitnodiging thema-avond brussen
Grappig, op het moment dat ik brussen intyp in mijn word document komt er een rood lijntje onder te staan. Oftewel hij
kent het woord niet..
Eerlijk gezegd had ik er een aantal jaren geleden ook nog
nooit van gehoord.
Op Google krijg ik de volgende uitkomst:
brussen komt van de woorden: broers en zussen.
Het zijn de broers en zussen van een kind met een beperking of een psychische aandoening.
Zij ervaren in het dagelijks
leven de gevolgen van de aandoening of beperking van hun broer of zus.
Maar ook:
Broers en zussen van zorgintensieve kinderen worden ook wel brussen genoemd.
Tegelijk met deze uitleg komen er ook gelijk allemaal brussengroepen en adviezen naar boven.
Want hoe is het nu eigenlijk om “brus” te zijn? En is het altijd een belasting voor de brus of voelt
de brus dat zelf heel anders? Welke rol spelen ouders in dit verhaal, hoe verdeel je je tijd tussen kinderen, zijn er handvatten?
Lees verder op de volgende pagina

Pauline Kuiper is de schrijfster van het boek brus, (on)breekbare liefde, dit is een boek over
de bijzondere liefdesband tussen personen met een ernstige meervoudige beperking en zijn/
haar broer of zus. In dit boek zijn de verhalen van twintig brussen verzameld en geven zij je
een inkijk in de levens van brussen. Zonder het met woorden te kunnen zeggen vertellen deze mensen hun verhaal aan de personen die dag in dag uit voor ze zorgen en ze lief hebben.
Verhalen die maar een ding uitademen; onvoorwaardelijke liefde.

We hebben Pauline Kuipers uitgenodigd om ons meer te vertellen over brussen. Samen met
Tina Tinch en Caroline Verleg (maatschappelijk werksters van Basalt) verzorgen zij de informatie avond brussen. Wij nodigen je dan ook van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.
Wanneer:
Donderdag 5 maart 2020
Hoe laat:
Inloop 19.30 uur, aanvang 19.45 uur.
Waar:
Schmidtplein van de Maurice Maeterlinckschool
Wie:
Ouders/verzorgers
Aanmelden: Ja graag! Via OMMDelft@gmail.com (vóór 25 februari 2020)
Als je niet in de gelegenheid bent om te mailen, geef je dan op bij Dennis van Beek
(receptie) en laat je naam en telefoonnummer achter.
We kijken uit naar jullie aanmeldingen!
Groetjes de OMMD
Anja, Elise, Leonie, Pascaline en Mandy

Schoolvakanties schooljaar 2019-2020
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

24-02-20 t/m 28-02-20
10-04-20
13-04-20
27-04-20 t/m 08-05-20
21-05-20 t/m 22-05-20
01-06-20
20-07-20 t/m 28-08-20

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.

Beste ouders,
Al ruim 11 jaar reis ik met veel plezier van mijn woonplaats in Haarlem/Spaarndam naar mijn
werk in Delft. Een super fijne werk plek naast een mooie school en therapeutische peutergroep.
Afgelopen jaar heb ik een stapje terug moeten doen en me gerealiseerd dat het reizen mij erg
veel energie kost. Eind vorig jaar verscheen er een vacature in het revalidatie centrum in Leiden
en heb ik deze kans genomen en gekregen. Na de voorjaarsvakantie, op 2 maart, ga ik daar
aan de slag. Donderdag 20 februari zal mijn laatste werkdag zijn op de MMS. In die laatste
week en dag zal ik tijdens de behandeling afscheid nemen van de kinderen.
Ik heb ontzettend veel geleerd hier en met plezier gewerkt. Nu gaat mijn pad de andere kant op
en kijk ik terug op een mooie tijd.
Tot ziens, Rozemarijn
ergotherapeut

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– 2780200
http://www.mmschool.nl
E-mail: info@mmschool.nl

