Beste ouder/verzorger,
Vandaag is het carnavalsfeest op school. Nog ingetogen en voornamelijk in de eigen
klas, maar zonder mondkapjes en zonder rekening te moeten houden met de 1,5 meter
maatregel. Wat een verademing! Vanaf morgen kunnen we gaan genieten van de voorjaarsvakantie. Een vakantie zonder corona-maatregelen, met winkels, cultuur en horeca
weer open. Fijne vakantie!

Bericht van de ICT-medewerkers
Bent u bekend met de Yurls pagina van de
MMS?
Deze pagina wordt in principe gemaakt voor leerlingen in de leerroute 1 - 4, hier staan linkjes naar
opdrachten, liedjes e.d. Het is geen must dat de
leerling moet kunnen lezen. Wellicht is het ook
leuk voor leerlingen uit de andere groepen.
Als u de volgende link intypt komt u op de Yurls
pagina: http://mauricemaeterlinckschool.yurls.net/
Het huidige thema is: muziek.
Maar u kunt bovenaan ook klikken op de voorgaande thema's
zoals: herfst, dierentuin, kleuren,
eten en drinken,
ridders en kastelen en winter.
Wellicht een leuke activiteit voor
in de voorjaarsvakantie?
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Bericht van de OMMD
Wat fijn dat er versoepelingen in aantocht zijn. Achter de schermen zijn we druk bezig
met het organiseren van leuke activiteiten. We hebben er zin in!
Thema muziek is deze week afgesloten en na de vakantie gaat er gestart worden met
thema dieren. We zijn al druk aan het brainstormen hoe we het podium gaan opbouwen. Sinds een aantal weken maak ik als nieuw lid deel uit van de OMMD. Mijn dochter Macy is in september met veel plezier begonnen op groep Fuut. Ik kijk er naar uit
om betrokken te zijn bij de activiteiten vanuit de OMMD en een lach op het gezicht van
alle kinderen van de Maurice Maeterlinckschool te zien.
Met vriendelijke groet,
Kelsey
Sinds kort hebben we een betaallink voor de ouderbijdrage, ideaal! Mocht u deze betaallink niet hebben gekregen; kunt u dan contact met ons opnemen via
OMMDelft@gmail.com.
Via de ouderwetse manier kan het natuurlijk ook altijd. U kunt de ouderbijdrage van 25
euro op bankrekeningnummer NL22 INGB 000 55 95 748 t.n.v. Oudervereniging Maurice Maeterlinckschool Delft overmaken. Wilt u hierbij de naam van het kind en haar/
zijn groep vermelden?
Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Fijne vakantie en tot 7 maart!
Lieve groetjes,
Angelique, Crista, Kelsey, Leonie, Lot, Olivia en Pascaline

Maatregelen na de voorjaarsvakantie
Minister Kuipers (VWS) kondigde in de persconferentie van vorige week dinsdag versoepelingen aan van de coronamaatregelen. Ook in het onderwijs kunnen er de komende
periode richtlijnen worden versoepeld. Basismaatregelen blijven nodig en ook het advies
om regelmatig een zelftest te doen blijft gelden.
Uiteraard zijn wij blij dat ook in het onderwijs maatregelen worden versoepeld. Toch is de
situatie op school nog verre van 'normaal'. Er zijn veel besmettingen en iedereen levert
een flinke inspanning om de school draaiende te houden. Alle waardering hiervoor!
De versoepelingen op vanaf 25 februari een rij:





Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden.
Basismaatregelen zoals regelmatig handen wassen en voldoende ventileren gelden
wel.
Mondkapjes zijn niet meer nodig in de school. In het leerlingenvervoer is het nog
wel nodig om een mondkapje te dragen.
Het dringende advies voor leerlingen vanaf de bovenbouw van het so en in het vso
en onderwijspersoneel om twee keer per week een zelftest te doen blijft.

Omivista
Trots zijn we te kunnen meedelen dat we onlangs de Omivista hebben kunnen aanschaffen. OmiVista is een interactief projectiesysteem, dat reageert op bewegingen en
de bewegingen omzet in audiovisuele effecten. OmiVista kan projecteren op de vloer,
op een tafel, op een rolstoelblad, maar ook bijvoorbeeld op een tent. Veeg bladeren
weg, verjaag vissen, kleur tekeningen in, trap ballonnen kapot, bespeel muziekinstrumenten en doet nog
veel meer, eenvoudig door liggend, zittend, rollend,
kruipend of lopend bewegingen te maken over de
vloer, of met de armen te bewegen over tafel.
OmiVista kan ingezet worden voor activeren, bewegen, ontspannen, spelen, leren en herinneren.
Geschikt voor alle doelgroepen en leeftijden binnen
school. Héél blij mee!

Schoolvakanties schooljaar 2021-2022
Voorjaarsvakantie
ma 28-02-22 t/m vr 04-03-22
Goede Vrijdag
vr 15-04-22
Tweede Paasdag
ma 18-04-22
Meivakantie
ma 25-04-22 t/m vr 06-05-22
Hemelvaart
do 26-05-22 t/m vr 27-05-22
Tweede Pinksterdag ma 06-06-22
Zomervakantie
ma 11-07-22 t/m vr 19-08-22

Wilt u de leerkracht van uw zoon of
dochter spreken? Dat kan, graag voor
08.30 uur of na 15.00 uur bellen via
het telefoonnummer van de school.

Tevredenheidsonderzoeken
Om de 2 jaar vinden er tevredenheidsonderzoeken plaats onder de leerlingen, ouders en
medewerkers. Ook dit schooljaar. Voor wat betreft de tevredenheidsonderzoeken van
ouders en medewerkers maken we gebruik van het instrument ‘Scholen met succes’.
Voor de tevredenheidsonderzoeken van de leerlingen maken we gebruik van ‘Qschool’.
En voor de EMB-leerlingen is er een vragenlijst opgesteld vanuit LECSO, hier worden de
ouders van de leerlingen in betrokken. Het streven is de onderzoeken uit te zetten op 22
maart a.s. Uiteraard delen we t.z.t. de uitkomsten van de onderzoeken met u.
Schooltijden
Graag willen we u erop nog een keer op wijzen dat het hek in de ochtend opengaat om
8.25 uur. Pas als het hek open is, mogen de leerlingen naar binnen. Ouders en chauffeurs blijven in principe buiten. Alvast bedankt voor uw medewerking.
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