Beste ouder/verzorger,
Hopelijk heeft u een fijne vakantie gehad? Het was fijn te horen dat de leerlingen in goede gezondheid weer op school kwamen.
In deze nieuwsbrief kunt u de laatste stand met betrekking tot corona en de vierdaagse schoolweek lezen, worden er vrijwilligers geworven voor een praktijkvak, en treft u informatie over de
informatieavond, studiedag en een korte vooruitblik op Sint en kerst. Charline Haanschoten, ergotherapeut van Basalt stelt zich even voor.

Vierdaagse schoolweek
Op dit moment zijn er geen medewerkers die thuiszitten vanwege een positieve test op corona, gelukkig!
En fijn dat er nog geen leerlingen zijn die positief getest zijn. De vierdaagse schoolweek verloopt tot nu
toe positief, we kunnen de aanwezige groepen goed
bemensen. Nog steeds hebben we de medewerkers
waarvan de groep thuis is nodig om in te zetten.
Vooralsnog is het de verwachting dat de vierdaagse
schoolweek tot de kerstvakantie noodzakelijk blijft.
Hopelijk heeft u voor thuis ook een geschikte opvang
kunnen regelen! We begrijpen dat dit niet altijd mee
zal vallen.
De komende maanden worden spannend. De donkere dagen voor kerst staan voor de deur en de ervaring leert dat meer mensen dan ziek zijn. Voor ons
een reden om de genomen maatregelen nog strikter
op te volgen. We zetten de belangrijkste, ook voor u,
nog even op een rijtje:
Hoe kan ik mij of mijn kind laten testen op het coronavirus?
Kinderen die de basisschoolleeftijd hebben, hoeven
niet getest te worden als ze klachten hebben die passen bij corona. Is uw kind erg ziek? Neem dan contact op met de huisarts.
Leerlingen vanaf 13 jaar moeten wel getest worden.
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Ik voel mij niet lekker, kan ik wel naar school?
Leerlingen en medewerkers blijven thuis als zij klachten hebben die passen bij
corona.
Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen bij neusverkoudheid gewoon naar school,
behalve:
 als het kind ook andere klachten heeft die passen bij corona;
 als het kind een huisgenoot is van iemand met corona;
 als een huisgenoot van het kind naast milde corona klachten ook last heeft van koorts
of benauwdheid.
Moeten leerlingen en leraren 1,5 meter afstand houden?
Kinderen met de basisschoolleeftijd hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
Ook hoeven leerlingen geen 1,5 meter afstand te houden van de medewerkers. Volwassenen en leerlingen vanaf 13 jaar moeten onderling wel de afstand van 1,5 meter bewaren.
Hoe is het leerlingenvervoer onderwijs geregeld?
Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren, maar moeten wel zoveel
mogelijk afstand bewaren ten opzichte van de chauffeur. Als de 1,5 meter in acht is te nemen zijn geen aanvullende maatregelen nodig.
Verder geldt voor het leerlingenvervoer van kinderen en jongeren:
 De chauffeur draagt een chirurgisch mondkapje.
 Kinderen in de basisschoolleeftijd dragen geen mondkapjes.
 Leerlingen vanaf 13 jaar het dringende verzoek om wel een mondkapje te dragen, tenzij dat niet kan.
Wat gebeurt er als er een besmetting is vastgesteld op school?
Bij alle medewerkers met een bevestigde coronavirusinfectie doet de GGD bron- en contactonderzoek. Huisgenoten van een COVID-19-patiënt moeten tot 10 dagen na het laatste contact met de patiënt in thuisquarantaine blijven. Dat is omdat zij tot 10 dagen na het laatste
contact nog ziek kunnen worden. Dat geldt ook voor de leerlingen.
Welke maatregelen precies genomen moeten worden op de school en of er meer personen
getest moeten worden is afhankelijk van de omstandigheden en wordt bepaald door de
GGD. De GGD neemt daarover contact op met de school.
Wanneer is er sprake van ongeoorloofd verzuim?
Het uitgangspunt is dat alle leerlingen fysiek onderwijs volgen op school. Er is sprake van
ongeoorloofd verzuim als de leerling niet deelneemt aan het onderwijsprogramma op school,
of aan het als alternatief aangeboden afstandsonderwijs, als er geen doktersverklaring is.

Welke maatregelen heeft school genomen?
 We dragen mondkapjes binnen de school. In het vso dragen medewerkers medische
mondkapjes.
 We hebben de lokalen zo ingericht dat het voor de groepsleiding makkelijker is om de 1,5
meter te waarborgen.
 Op de gangen hebben we markeringen aangebracht die de looproutes bepalen.
 Tijdens de pauzes houden we voldoende afstand van elkaar.
 We vergaderen voornamelijk via Teams.
 We hebben het aantal rondes schoonmaak verhoogd, vooral de handcontactpunten zoals
deurklinken, koffieautomaat e.d. worden extra schoongemaakt.
 De afdelingen houden gescheiden pauzes.
 We houden 1,5 afstand van elkaar.
 Lokalen worden goed geventileerd. In elke klas hangt een CO2 meter die de luchtkwaliteit
bewaakt.
 We wassen regelmatig onze handen.
 Met verkoudheidsklachten laten we ons testen. We nemen hierin geen risico’s.

Werving vrijwilligers
De afdeling vso is op zoek naar handige en creatieve vrijwilligers die goed met jongeren overweg
kunnen. We zoeken een vrijwilliger met ‘groene vingers’ die verstand heeft van werken in een
tuinkas, een vrijwilliger met twee rechterhanden voor het vak techniek/houtbewerking en een vrijwilliger voor onze ‘boerderij’.
Het betreft in alle drie de gevallen een dagdeel in de week. Vrijwilligers zijn in principe geen familielid van één van onze leerlingen. Ze zijn of komen in het bezit van een ‘Verklaring omtrent gedrag’. Vrijwilligers tekenen een contract en krijgen een onkostenvergoeding.
Het is de verwachting dat de vrijwilligers pas kunnen starten na de kerstvakantie, mogelijk zijn
dan de corona maatregelen wat versoepeld.
Kent u iemand die mogelijk interesse heeft of wilt u meer informatie, dan kunt u een mail sturen
naar J. van Berkel, teamleider vso naar jvanberkel@resonansonderwijs.nl of even bellen naar
het nummer van de school.
Alvast hartelijk dank voor uw reactie!

Ouderinformatieavond en studiedag
Door de maatregelen gaat de ouderinformatieavond op 3 november niet door. Mogelijk wordt de
avond verplaatst naar een later tijdstip. De studiedag op 10 november gaat wel door. Alle leerlingen
zijn vrij. Brengt u de taxichauffeur op de hoogte!

Sint en kerst
Alvast ter informatie. De Sint- en kerstviering gaan dit schooljaar gewoon door, zij het in een aangepaste vorm. De kerstavond komt wel te vervallen. Later ontvangt u meer informatie over de Sint
en kerst.

Actie voor de voedselbank
Graag willen we in de maand november met elkaar, de leerlingen, de ouders en alle medewerkers, actievoeren voor de voedselbank in Delft. Juist in deze tijd zijn er veel klanten bij de voedselbank en kunnen ze onze hulp in de vorm van allerlei producten heel goed gebruiken. We willen u dan ook vragen producten aan uw zoon/ dochter mee te geven.
Producten zoals: thee, koffie, rijst, pasta, koekjes, allerlei blikken etc.
Maar ook verzorgingsproducten; shampoo, tandpasta, bodymilk etc.
In de aula staan kratten waarin de producten gelegd kunnen worden. Wanneer iedereen 1 of 2
producten meeneemt, kunnen we namens de school een grote hoeveelheid producten aanbieden aan de voedselbank. Laten we er met elkaar een groot succes van maken!
Hartelijk dank voor uw medewerking!

Halen en brengen
Om te zorgen dat het halen en brengen van de leerlingen zo veilig mogelijk verloopt, gelden
vanaf aanstaande maandag (2 nov) de volgende afspraken:
Als u uw kind op de fiets brengt, mag u fietsen tot de ingang. De buschauffeurs zien de
fietsers het beste als ze in het midden van het pad fietsen (dus niet netjes langs de bussen, dan zien ze u juist minder goed). Een eerder besproken optie van een fietsparkeervak is gezien de ruimte en aantal voetgangers niet haalbaar. Kijkt u zelf ook goed uit of er
niet een bus achteruit gaat rijden.
 Komt u te voet uw kind brengen, dan uiteraard graag gewoon over de stoep lopen.
 De leerlingen van M2 t/m M5 kunnen gewoon weer via de schuifdeuren naar binnen en
buiten, dus gaan niet meer via hun klassendeur buiten het lokaal in en uit. Zo komt er
weer meer ruimte om bussen te parkeren.


We rekenen op uw begrip en medewerking!

Even voorstellen:
Hallo allemaal,
Allereerst zal ik me voorstellen, ik ben Charline Haanschoten, de nieuwe ergotherapeut.
Mijn werkdagen zijn op de maandag, woensdag en donderdag. Sommigen heb ik al ontmoet, anderen waarschijnlijk nog niet. Mochten er vragen zijn, of je bent gewoon nieuwsgierig, laat het me
dan even weten!
Groeten,
Charline

Beste ouders en of verzorgers,
Wij hebben goed nieuws. Naast Angelique van der Haar komen Crista Franken en Lot Verhey
het team van de OMMD versterken. Wij zijn heel erg blij met onze nieuwe leden. Verder in de
nieuwsbrief zullen zij zich kort aan jullie voorstellen.
Ondanks de Covid maatregelen heeft de OMMD mooie plannen voor dit schooljaar. Zo willen
we natuurlijk weer een spectaculair podium neerzetten voor de Sint en de Kerst, maar ook
zouden we graag de bijeenkomst voor de Brusjes willen organiseren die helaas vorig jaar niet
door kon gaan.
Om dit alles te organiseren zijn wij afhankelijk van uw bijdrage.
Vandaag zal u via Social Schools de brief krijgen voor de ouderbijdrage.
Steunt u ons ook?
Dan nog een oproep. Wij zijn nog op zoek naar 2 ouders/ verzorgers/ opa’ s of oma’ s die ons
willen helpen met de opbouw van het Sintpodium. Hiervoor kunt u zich aanmelden via social
schools.
Nu zullen Angelique, Crista en Lot zichzelf voorstellen:

Angelique van der Haar:
Hallo allemaal,
Mijn naam is Angelique van der Haar. Sinds begin van dit schooljaar zit ik bij de OMMD.
Vanwege alles rondom corona heb ik nog niet de kans gehad om mezelf even voor te stellen. Dus bij deze zal ik iets kort vertellen over mezelf. Ik ben dus Angelique. Ik ben getrouwd
met Jeffrey en ik ben moeder van 2 lieve kinderen. Alyssa van 11 en Liam van 5. Liam zit
sinds januari 2019 op de mms. De keuze voor de mms is omdat het voor ons lekker dichtbij
huis is, aangezien we in Delft wonen, en omdat er verpleging aanwezig is op school. Liam
heeft in 2017 de zeer zeldzame diagnose Tango2 gekregen. Dat zette onze wereld flink op
zijn kop, en hierdoor ben ik eind 2017 gestopt met werken. Om mijn dagen toch een beetje
nuttig te maken heb ik dit jaar besloten om aan te sluiten bij de ouderraad. Liam zal nog een
lange periode op school zitten dus ik ga nog veel doen binnen de ouderraad. Ik heb er zin in.
Op naar een mooi jaar.
Liefs Angelique
Crista Franken:
Hoi allen,
Mijn naam is Crista Franken en heb me vorige maand toegevoegd aan de OMMD.
Ik ben getrouwd met Igor en moeder van 2 dochters, Eline van 5 jaar en Lisanne van 1,5
jaar. Wij komen met Eline al sinds 2017 in het gebouw van Basalt, waar Eline begonnen is
op de TPG groep Wolk. Toen Eline 4 jaar werd mocht ze nog niet naar de MMS en heeft ze
een tussenjaar Citykids gehad. Sinds September zit ze dan toch op de MMS en wat doet ze
het super goed! Wij zijn zo dankbaar dat ze in het tussen jaar zo gegroeid is om naar de
MMS te kunnen, zeker omdat ze nu al zo goed vooruit gaat. Ik kijk er naar uit om tot haar
laatste schooldag, over een aantal jaar, mij in te zetten voor de OMMD en een hoop gezichtjes te gaan zien stralen door deze inzet.
Lot Verhey:
Hallo allemaal,
Sinds dit schooljaar zit ik bij de OMMD en zal me even voorstellen.
Mijn naam is Lot Verheij en woon samen met mijn 2 kinderen, Daan en Julia vlakbij school.
Daan is na de Kerstvakantie begonnen in de M1 klas. Toen Daan nog een beetje aan het
wennen was, kwam al heel snel Corona en ging de school dicht. Eigenlijk gaat Daan dit
schooljaar pas echt volle dagen naar school. Ik ben samen met nog een andere ouder, de
klassenmoeder van de M1. Ik ken best veel ouders nog van de therapeutische peutergroep
waar Daan begonnen is. In december gaat Julia ook starten op de therapeutische peutergroep. Ik ben benieuwd hoe ze het gaan vinden mochten ze elkaar op de gang tegenkomen.

Schoolvakanties schooljaar 2019-2020
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.

Angelique vroeg me of ik het leuk zou vinden om bij de OMMD te komen en zo ben ik er binnengekomen. Dit jaar zal ik eerst nog een beetje meekijken en hopelijk kan ik al snel wat betekenen
voor de school, ouders en natuurlijk de kinderen. Ik heb er ontzettend veel zin in!
Blijf allemaal gezond,
Groetjes, Lot

Met vriendelijke groet,
Angelique, Crista, Elise, Leonie, Lot en Pascaline
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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
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