Beste ouder/verzorger,
Na een periode van thuis- of gedeeltelijk onderwijs zijn
de leerlingen sinds de zomervakantie weer aanwezig in
de school. En dat voelt goed!
De eerste weken zijn over het algemeen soepel verlopen. De reacties uit de klassen zijn overwegend positief, de leerlingen overwegend blij in hun soms nieuwe
klas. Ook de nieuwe leerlingen, pas net vier jaar, lijken
zich als een vis in het water te voelen.
Helaas leven we in een periode waarin het coronavirus
nog niet onder controle is. U heeft daar alles over kunnen horen en lezen in het nieuws van de afgelopen dagen.
In deze eerste oudernieuwsbrief van het schooljaar
meer informatie over de laatste stand van zaken m.b.t.
corona. Graag willen we in deze nieuwsbrief ook stilstaan bij het halen en brengen van de leerlingen. Eerder heeft u daarover kunnen lezen via een bericht op
Social Schools. In deze nieuwsbrief een vervolg hierop.
De sportspecials gaan ook weer snel beginnen. Meer
daarover verderop.
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Corona
Tot nu toe zijn er geen leerlingen of medewerkers positief getest. Gelukkig! Wel zijn er leerlingen en medewerkers met verkoudheidsklachten getest, maar allen negatief dus.
We hanteren op school de maatregelen van het RIVM. Eén van de maatregelen is het testen
van leerlingen en medewerkers bij verkoudheidsklachten. De afgelopen weken hebben zes medewerkers zich moeten laten testen vanwege dit beleid. Ook meerdere leerlingen zijn getest.
De ervaring leert dat het testen vier tot vijf dagen in beslag neemt, voordat de uitslag bekend is.
Een medewerker kan in die periode niet werken en moet thuisblijven, een leerling kan niet naar
school. De afwezigheid van medewerkers hebben we gelukkig nog kunnen opvangen. Of dat
de komende periode ook het geval is, moeten we afwachten en is afhankelijk van verschillende
factoren.
Lees verder op de volgende pagina
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De vervangingspool
Onze vervangingspool is sinds corona aanzienlijk uitgedund. Alle pensionado en een
aantal medewerkers vallen binnen de risicogroep en mogen niet werken op een groep.
Er zijn verschillende vacatures uitgezet om de vervangingspool weer uit te breiden.
Voor de onderwijsassistenten loopt dat aardig. Leerkrachten zijn moeilijker te vinden.
Wat meespeelt is dat we de pool niet oneindig kunnen uitbreiden, daar is simpelweg
geen geld voor.
Het testbeleid
De verwachting is dat het aantal medewerkers met verkoudheidsklachten gaat toenemen. Zij moeten getest worden. Het beleid van de overheid is erop gericht dat de uitslag van de testen voor medewerkers in het onderwijs binnen een dag bekend zijn. Deze medewerkers kunnen dan weer snel aan het werk. Zover is het echter nog niet.
Het aantal besmettingen
Het aantal besmettingen loopt snel op. De verwachting is ook dat het aantal medewerkers dat getest moet worden zal toenemen.

We doen er alles aan om de groepen de komende periode te blijven bemensen. Met bovenstaande in gedachten, kunt u zich voorstellen dat het steeds moeilijker zal worden, omdat
het aantal afwezigen waarschijnlijk groter zal worden. Het gevolg kan zijn dat we een groep
of groepen niet meer kunnen opvangen. We moeten daar helaas rekening mee houden. Het
zou ook kunnen betekenen dat er structureel één of meerdere groepen per dag thuisblijven
om zo de afwezigheid van de groepen te spreiden. We doen er alles aan om de school
schoon te houden van het virus, maar ook dat hebben we maar gedeeltelijk in de hand. Belangrijk is dat medewerkers en leerlingen zich laten testen bij verkoudheidsklachten. Als een
leerling verkouden wordt op school, dan nemen we contact op met ouders. Aan u het verzoek om goed bereikbaar te zijn en uw zoon of dochter zo snel mogelijk op te halen.
Mocht er in de komende periode toch iemand positief getest zijn, dan nemen we hierover
contact op met de GGD en hanteren we de richtlijnen van het RIVM. Het gevolg kan zijn dat
betreffende groep thuis moet blijven.
Na het schrijven van deze nieuwsbrief is bekend geworden dat onderwijzend personeel
voorrang krijgt met het afnemen van een test. Positief nieuws dus!

Het halen en brengen van de leerlingen
De eerste schoolweek was het druk op het schoolplein tijdens het halen en brengen van de
leerlingen. Al eerder heeft u hierover kunnen lezen op Social Schools. Na het openstellen van
alle parkeervakken is het rustiger geworden. Toch zijn we nog niet helemaal tevreden. Om die
reden willen we met u de volgende afspraken maken:
−
Ouders van leerlingen die goed kunnen lopen, parkeren in de wijk tegenover de school.
−
Alleen de auto’s en taxi’s die opgesteld staan op de Buitenhofdreef en aan de kant van
de school worden toegelaten op het plein. Dat doen we om rust te creëren en goed zicht
te houden op het kruispunt voor de school. Dat maakt het voor voetgangers en fietsers
veiliger om over te steken, bijvoorbeeld. Nu staan er auto’s en taxi’s opgesteld aan alle
kanten van het kruispunt, waardoor auto’s/taxi’s vast komen te staan en het zicht belemmerd wordt om rustig over te kunnen steken.
−
Na het ophalen van uw kind vertrekt u meteen weer naar huis, zodat er weer een plekje
vrijkomt voor de volgende auto.
−
Ouders parkeren altijd aan de linkerkant (als u met uw gezicht naar de school staat) van
het plein. De rechterkant is voor de grote taxi’s.
−
Het is verboden op het schoolplein te fietsen. Het fietsen kan voor een gevaarlijke situatie
zorgen, zoals een auto die achteruit de parkeerplaats verlaat. In plaats van te fietsen
wandelt u over het voetpad.
−
Oversteken op de Buitenhofdreef doet u aan de rechterkant (als u met uw rug naar de
school staat) van het kruispunt. De linkerkant is geen oversteekplaats en daar oversteken
kan voor een gevaarlijke situatie zorgen.
Met de taxichauffeurs zijn soortgelijke afspraken gemaakt.
We hopen op uw medewerking en begrip.

Ooievaarspas en Delftpas
Als uw kind gebruik maakt van de Ooievaarspas of de Delftpas dan heeft dat ook op school een
aantal voordelen. De school krijgt namelijk subsidie als we een kopie hebben van de pas. Zo hoeft
u bijvoorbeeld niet meer te betalen voor de schoolreis of het schoolkamp, dit wordt betaald van deze subsidie. Wilt u zo vriendelijk zijn de pas mee te geven met uw zoon of dochter. Dan kunnen we
de subsidie in orde maken. ( verzoek de pas in te leveren bij Corinne v.d. Heuvel)

Verlof aanvragen
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
Aanvraag verlof
Wilt u verlof aanvragen dan kan dit alleen via de website van Social schools. 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.

Sportspecials
Onze sportspecials op woensdag gaan alweer bijna van start. Dit zijn specifieke lessen bewegingsonderwijs die we meestal in samenwerking met de buurtsportcoördinator vanuit de gemeente, Dirk Wils, geven. Deze lessen zijn bedoeld om bepaalde sporten of bewegingsvormen
wat intensiever aan bod te laten komen en om leerlingen wat meer persoonlijke aandacht op
maat te kunnen geven. Binnen de reguliere lessen bewegingsonderwijs komen we daar niet altijd aan toe door verschillende redenen. We kiezen een klas of groep leerlingen uit voor een bepaalde sport of bewegingsactiviteit en zij volgen deze les(sen) dan op woensdag van 11.00 tot
12.30 uur. Deze lessen worden gegeven in onze eigen sportzaal, of op een vereniging in de
buurt. Door het jaar heen proberen wij elke leerling voor minstens 1 les of lessenserie in te delen. Ze volgen deze lessen naast hun gewone gymlessen als het lesrooster in de klas dit toelaat. Hier overleggen wij over met het desbetreffende klassenteam. U wordt hierover geïnformeerd via deze nieuwsbrief, via een aparte brief die de leerlingen mee naar huis krijgen
(wanneer de lessen buiten school plaatsvinden) of via het klassenteam. Woensdag 30 september starten M3 en T7 met 3 lessen boksen. Na de herfstvakantie zijn T6 en M2 aan de beurt.
Zij starten op woensdag 28 oktober met 3 lessen judo.
Met sportieve groet,
Het team bewegingsonderwijs

Sporten is voor iedereen!
Sporten is belangrijk voor de gezondheid van jong en oud. En een beperking hebben is bij veel
sporten geen probleem. Maar hoe vind je die clubs? Via de website unieksporten.nl kun je eenvoudig een sportclub in jouw buurt vinden die lessen aanbiedt die geschikt zijn voor jou.
Ik zoek een sport
In het menu klik je in de optie ‘Ik zoek een sport’ op de link ‘Sport zoeken’. Op deze pagina kun
je aangeven waar je woont, wat je leeftijdscategorie is en welke beperking(en) je hebt. Klik
daarna op zoek en er komt een heel lijstje met clubs die wat te doen hebben voor jou. Als je al
weet welke sport je wilt beoefenen, dan kun je dat invullen en krijg je te zien welke club bij jou
in de buurt die sport aanbiedt. Vul je een locatie bij jou in de buurt in, dan kun je zien of ze lessen aanbieden voor mensen met jouw type beperking.
Keuzehulp
Kickboksen, handbiken, paardrijden, handboogschieten, zit skiën, zwemmen… Er zijn veel
sporten om uit te kiezen. Weet je nog niet goed wat je wilt? Klik dan de Sportkeuzehulp aan. De
keuzehulp geeft je opties om uit te kiezen. Wil je binnen of buiten sporten? Wil je een watersport of juist niet? Zo kom je stap voor stap op sporten die precies bij jou passen. Meer hulp
nodig? Vul onder ‘Contact’ je gemeente in. Je krijgt dan de contactgegevens van een beweegcoach bij jou in de buurt. Zo is sporten echt voor iedereen!

MR
Vind je het leuk mee te denken en adviseren over het beleid van de school?
Dan hebben wij voor jou een plaats in de MR.
De MR (medezeggenschapsraad) geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding
over het beleid van de school. In de MR zit een afvaardiging van de leerkrachten en van de ouders. Per dit schooljaar is er een plaats vrijgekomen voor een van de ouders.
We vergaderen vier à vijf keer per jaar in de avond op school. We bespreken dan met de
schoolleiding allerlei dingen die voor ons en onze kinderen belangrijk zijn. Hierbij kan je denken
aan de schooltijden of jaarplannen van de docenten en ook de door de school te nemen Corona
maatregelen. Wil je meer informatie? Dan kan je contact opnemen met Xandra via 06 260 64
205, zij is de moeder van Kevin uit VSO3. Of Annemarieke op 06 211 60620, zij is de moeder
van Lotte uit T3.
U kunt ook contact opnemen met Marion Elshof van de Maurice Maeterlinckschool (e-mailadres: melshof@resonansonderwijs.nl).
Het is ook altijd mogelijk om een keer bij een vergadering aan te schuiven om te bekijken of het
wat voor je is.

Schoolvakanties schooljaar 2019-2020
Herfstvakantie
19-10-20 t/m 23-10-20
Kerstvakantie
21-12-20 t/m 01-01-21
Voorjaarsvakantie
22-02-21 t/m 26-02-21
Goede Vrijdag
02-04-21
Tweede Paasdag
05-04-21
Meivakantie
26-04-21 t/m 07-05-21
Hemelvaart
13-05-21 t/m 14-05-21
Tweede Pinksterdag 24-05-21
Zomervakantie
19-07-21 t/m 27-08-2021

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.

Nieuws van Basalt
Mijn naam is Mieke Janssen, ik ben sinds september begonnen als psycholoog bij Basalt. Ik zal
onder andere kinderen (4-18 jaar) van de MMS gaan begeleiden bij verschillende hulpvragen
(acceptatieproblematiek, grenzen aangeven, omgaan met emoties). Het geeft mij veel voldoening als ik kinderen hierbij kan ondersteunen.
Mogelijk tot ziens hier binnen Basalt!

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

