Beste ouder/verzorger,
Langs deze weg willen we graag onze waardering en bewondering uitspreken naar u als ouders. Er is
een groot beroep op u gedaan de afgelopen periode en dat zal niet altijd even gemakkelijk zijn geweest.
Hartelijk dank daarvoor!
We zijn blij dat sinds een aantal weken de leerlingen tot 13 jaar weer naar school kunnen. Vanaf 2 juni
gaan ook de oudere leerlingen weer (deels) naar school. We doen er alles aan om school weer zoveel
mogelijk ‘normaal’ te laten zijn de komende periode, waarbij we de richtlijnen van het RIVM in acht nemen.
De afwijkende roosters van de leerlingen hebben we gedeeld met de taxibedrijven. Het is echter de verantwoordelijkheid van de ouders om afspraken te maken met de chauffeurs. Wilt u zo vriendelijk zijn,
mocht u dat nog niet hebben gedaan, om contact op te nemen met de chauffeur wanneer u zoon of
dochter opgehaald kan worden.
Alvast bedankt!

ICT
Een bijzondere periode ligt (deels) achter ons: van de ene
op de andere dag werd besloten thuis te werken. Dan kun
je 3 dingen doen: bevriezen, vluchten of vechten. Niet letterlijk natuurlijk, maar veel collega's en ouders en leerlingen kozen gelukkig voor de 'aanval'.
Martijn en ik ontvingen de eerste weken tientallen ideeën,
vragen, suggesties om het thuiswerken zo soepel mogelijk
te laten lopen. Het besef dat ruim 120 leerlingen, maar bijna zoveel collega's thuis aan de slag moesten, hebben wij
gedurende deze eerste weken ervaren. Door het enthousiasme en de gedrevenheid van eenieder zijn er mooie dingen ontstaan. Van blog tot huiswerkschema, digitale planningen, videobellen (maar ook gewoon en belangrijk voor
sommige klassen: tasjes aan de deur met boeken e.d.). Je
kunt het niet bedenken of het is gedaan.
Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten: u moest ook als
ouder zomaar aan de slag met schoolprogramma's en dat
lukte helaas niet overal. Waar mogelijk hebben wij oplossingen bedacht.
Lees verder op de volgende pagina.
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Conclusie van dit alles is dat u en wij in 8 weken tijd een stuk
ICT vaardiger zijn geworden, dat er veel nieuwe wegen zijn
ontdekt, maar dat wij door de overdaad aan ideeën en mogelijkheden ook nadenken hoe wij dit kunnen stroomlijnen naar
eenduidig en slagvaardig ICT-(thuis)onderwijs.
Rest ons u oprecht te complimenteren voor uw inzet als ouder,
vaak ondertussen thuis doorwerkend en ook nog eens een halve juf of meester! Top!
Groet namens de ICT-MMS,
Martijn en Chris

Studiedag 11 juni
De studiedag van 11 juni a.s. gaat niet door. De leerlingen komen dus ‘gewoon’ naar school. Taxibedrijven
hebben we hiervan op de hoogte gesteld! Wilt u de chauffeur dit zelf ook melden.

FC Onbeperkt
Ben jij of ken jij iemand tussen de 8 en 16 jaar en hou je van een potje voetbal? Kom dan naar FC Onbeperkt op 14 juni bij hockeyclub HGC in Wassenaar!
FC Onbeperkt is een voetbaltoernooi voor kinderen met én zonder lichte cerebrale parese. Cerebrale
parese is een aandoening waarbij kinderen moeite hebben met bewegen als gevolg van een hersenbeschadiging, die ontstaan is voor het eerste levensjaar.
FC Onbeperkt is de challenge van twee wethouders van het college van B&W van Madurodam: Jens
en Renske. Een challenge houdt in dat je een activiteit organiseert die bijdraagt aan een mooiere samenleving. Jens heeft zelf lichte CP en hij ervaart dat hij weinig mensen in zijn omgeving heeft die in
dezelfde situatie zitten. Daarom organiseert hij samen met Renske, die mensen wil verbinden door
middel van voetbal, FC Onbeperkt.
En iedereen is een winnaar, je krijgt namelijk sowieso vrijkaartjes voor Madurodam.
Tijdens het toernooi zullen we ons natuurlijk aan de actuele maatregelen van het RIVM houden. Het
toernooi zal dus waarschijnlijk niet in wedstrijdvorm plaatsvinden, maar wel op een manier waarop we
1,5 meter afstand tussen de deelnemers kunnen houden.
Als dit je leuk lijkt, kun je je hier aanmelden!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer9i6h5Cj3L_P8ee2uh1XZNCApf0_YWtoHovjuD3TP_ovbA/viewform?vc=0&c=0&w=1

Nieuws vanuit Basalt
Even voorstellen
Hallo allemaal,
Graag wil ik mij aan jullie voorstellen! Mijn naam is Ruby Schouten en ik kom uit Nijmegen. Sinds
kort woon ik in Amsterdam. Per 1 maart 2020 ben ik werkzaam in Delft bij Basalt in de functie van
ergotherapeut op de afdeling kinderrevalidatie.
Sinds de start van mijn opleiding is het voor mij duidelijk geweest, het werken met kinderen is echt
iets voor mij! Na de opleiding heb ik ervaring op mogen doen bij revalidatiecentrum Klimmendaal in
Arnhem op mytylschool Lichtenbeek. Daarnaast heb ik gewerkt in een eerstelijns praktijk te Bemmel. Omdat de revalidatie mij zo goed is bevallen, heb ik veel zin om hier bij
Basalt aan de slag te gaan! Naast mijn werk binnen Basalt vind ik het in mijn
vrije tijd leuk om te gaan tennissen of te fitnessen. Daarnaast ga ik in de weekenden vaak richting Nijmegen om iets leuks te gaan doen met familie of vrienden.
Volgens mij heb ik de meeste van jullie al wel gezien in de wandelgangen!
Zo niet, dan kom ik je vast nog wel even tegen!
Groetjes Ruby
Hoi allemaal,
Mijn naam is Charelle de Jong. Ik ben 28 jaar oud en woon in Hoek van Holland. Samen met mijn
vriend heb ik een dochtertje van 7 maanden, Saar. Saar doet het super goed! Mijn hobby’s zijn
tennis en paardrijden en ik doe graag leuke dingen met vrienden.
Sinds 1 maart 2020 ben ik voor 24 uur per week werkzaam als kinderergotherapeut bij Basalt
(locatie Delft). De opleiding ergotherapie heb ik drie jaar geleden afgerond in Rotterdam.
Daarna heb ik drie jaar als ergotherapeut bij Careyn in het revalidatiecentrum gewerkt (ouderenrevalidatie). Ik heb daar altijd met veel plezier gewerkt, maar mijn hart ligt toch bij de kinderrevalidatie. Daarom
ben ik heel blij dat ik hier het team mag komen versterken. De locatie
is voor mij niet helemaal nieuw, ik heb namelijk zes jaar geleden hier
met veel plezier stage gelopen.
Mijn werkdagen zijn maandag, woensdag en donderdag. De meesten
heb ik inmiddels al ontmoet en de anderen hoop ik snel een keer te
zien!
Groetjes Charelle

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.

OMMD
Beste ouders, nog steeds is er geen nieuwe aanmelding voor de OMMD. We hebben echt nog een ouder
nodig om de taken van de OMMD goed uit te kunnen voeren. Bent u creatief, vindt u het leuk om met andere ouders samen te werken, om meer betrokken te zijn bij de school van uw zoon of dochter, dan zoeken
we U! Het kost echt niet heel veel tijd! Wat krijgt u van ons: een leuke groep enthousiaste en betrokken ouders, die het fijn zouden vinden als u ons komt versterken. We organiseren leuke activiteiten, versieren het
podium en denken mee over allerlei zaken. Meld u daarom nu aan bij de OMMD via:
OMMDelft@gmail.com)

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

