
 
 
 

 
       Sinterklaasviering 05-12-18 
 Kerstviering  19-12-18 
 Leerlingen 12.30 uur vrij 21-12-18 
 Kerstvakantie  24-12-18 t/m 07-01-19 
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 Het lezen van deze nieuwsbrief 

 Invullen antwoordstrookje Kerstbrief 
  

 

  

 

 

 

Welke acties? 

Beste ouders/verzorgers, 
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Zaterdag 17 november kwam Sinterklaas dan eindelijk aan in Zaanstad na 
een aantal spannende avonturen op zee. Vol verwachting kloppen de harten 
van de leerlingen en medewerkers van de school over wat er allemaal ko-
men gaat. De OMMD heeft met een groot aantal hulpouders het Schmidt-
plein van de school omgetoverd tot een prachtig Sint-decor, waarvoor harte-
lijk dank! Op 5 december ontvangen wij de Goedheiligman en zijn Pieten en 
maken we er een feestelijke ochtend van. Daarna wordt het plein opnieuw 
ingericht en schakelen we snel over op het vieren van de Kerst.  
Bij deze Nieuwsbrief ontvangt u een uitnodiging voor het bijwonen van de 
kerstviering. 
Namens het team wensen wij u allen gezellige feestdagen toe. 
Management MMS. 
 
Einde actie Voedselbank  
De actie voor de voedselbank is dit jaar wederom een groot succes.  
Hartelijk dank voor alle producten die inmiddels ingeleverd zijn, ook namens 
de Voedselbank. 
 
Informatieavond ‘Nieuwbouw’ 
Dinsdagavond 27 november heeft de informatieavond rondom het thema 
‘Nieuwbouw’ plaatsgevonden. Bij deze ouderavond waren 13 ouders aanwe-
zig die allemaal inspirerende ideeën hadden rondom de nieuwbouw. Zo wer-
den door de ouders ideeën over een groen schoolplein en een intensievere 
samenwerking met Sophia gepresenteerd. Op dit moment werken de archi-
tecten van architectenbureau M3V aan een programma van eisen met alle 
input die ze de afgelopen tijd hebben gekregen van zowel leerlingen, mede-
werkers als ouders hebben gekregen. Het zal nog een paar jaar duren voor-
dat de bouw van start zal gaan, maar toch zijn wij al heel benieuwd wat hier 
uit gaat komen. We houden u op de hoogte! 
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Rolstoelbus 
Zoals de meesten van u wel weten, zijn we met elkaar heel druk bezig om ervoor te zorgen dat 
we dit schooljaar een eigen aangepaste rolstoelbus krijgen. Een bus die mogelijk maakt dat alle 
leerlingen van onze school ervaringen op kunnen doen buiten onze veilige muren.  
Naast de sponsoring door bedrijven zullen wij natuurlijk ook zelf een handje meehelpen met el-
kaar. Wij willen u dan ook graag op de hoogte brengen van 3 acties die in verband hiermee in 
de maand december plaats gaan vinden. 
Actie 1:  
Op dinsdag 11 december is het weer Lichtjesavond in Delft. De Rotary Delft heeft toegezegd 
dat de opbrengst van hun kraam volledig ten goede komt aan onze school voor de aanschaf 
van de bus. De kraam van de Rotary Delft staat in het midden van de Choorstraat in Delft. De 
Lichtjesavond is van 16.00 uur tot 22.00 uur. Kom dus allemaal die avond een warme chocola-
demelk drinken of genieten van een lekkere glühwein. Gezellig en u draagt meteen uw steentje 
bij! 
Actie 2:  
Op woensdagavond 19 december zullen de VSO leerlingen niet alleen zorgen voor een  mooie 
Kerstkraam voor onze jaarlijkse kerstviering, maar gaan we ook een loterij organiseren voor die 
avond. Er zullen mooie prijzen te winnen zijn. De opbrengst gaat naar onze grote wens ..... de 
aanschaf van een eigen aangepaste rolstoelbus voor school. Kom dus even bij de Kerstkraam 
langs en doe mee! 
Wilt u zelf een prijs schenken voor de loterij neem dan contact op met Cas Reinders van de 
VSO. 
Actie 3:  
Op vrijdagochtend 21 december gaan de leerlingen van VSO 3 naar het Segbroek College in 
Den Haag. Ook deze school heeft besloten om ons doel te steunen. De leerlingen mogen tij-
dens de kerstmarkt die ochtend 2 kramen bemannen om daar zoveel mogelijk producten te ver-
kopen. De totale opbrengst van de kerstmarkt wordt bij elkaar opgeteld en vervolgens gaat een 
bepaald percentage naar onze school. Super natuurlijk!! Voor déze actie gaat iedere klas een 
bijdrage leveren om onze kramen tijdens deze ochtend op het Segbroek College te vullen.  
Mocht u naar deze Kerstmarkt toe willen, dan bent u van harte welkom op onderstaand adres. 
Het 'Segbroek College' 
Klaverstraat 7 
2565 BT  Den Haag 
Met uw hulp hopen we van ál deze 3 acties een groot succes te kunnen maken, zodat ook uw 
kind straks volop gebruik kan maken van een mooie aangepaste rolstoelbus.    
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SOPHIA-INFORMATIE 
Nieuwe zorgmanager Kinderrevalidatie Delf, Gouda en Zoetermeer. 
Even voorstellen; 
Per 1 november ben ik gestart als Zorgmanager voor de Kinderrevalidatie Delft, Gouda en 
Zoetermeer. Ik ben samen met Madlenka van Pomeren, Medisch Manager, eindverantwoorde-
lijk voor de Kinderrevalidatie in Delft. Zoals jullie vast weten zullen wij per 1 januari fuseren met 
het Rijnlands Revalidatiecentrum en in deze fusie organisatie is de organisatiestructuur veran-
derd; dit betekent o.a. dat de functies van unitmanager en zorg coördinator zijn komen te ver-
vallen en dat we per januari gaan werken met team coördinatoren. Zij worden het eerste aan-
spreekpunt op de werkvloer. Zodra bekend is wie dit gaan worden zal hier verdere communi-
catie over plaatsvinden. 
De locatie Delft is voor mij niet onbekend, tot 3 jaar geleden heb ik hier gewerkt als unitmana-
ger van de volwassenen revalidatie.  
Inmiddels heb ik kennisgemaakt met de teamleiders van school. Ik kijk uit naar het voortzetten 
van de goede samenwerking met de MMS! 
 

Groet, 
Mireille 

 



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:  

http://www.mmschool.nl E-mail: b.olders@mmschool.nl 
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Heeft u ideeën, opmerkingen, suggesties m.b.t.  
de Nieuwsbrief ? Laat het ons weten:  

b.olders@mmschool.nl  

Schoolvakanties schooljaar 2018-2019  
Kerstvakantie             24-12-18 t/m 04-01-19 
Voorjaarsvakantie       25-02-19 t/m 01-03-19 
Goede Vrijdag             19-04-19 
Tweede Paasdag        22-04-19 
Meivakantie                 29-04-19 t/m 10-05-19 
Hemelvaart                 30-05-19 t/m 31-05-19 
Tweede Pinksterdag 10-06-19 
Zomervakantie            22-07-19 t/m 30-08-19  
  
 
   

Praten over seks, ook dat nog! 
De workshop "Praten over seks, ook dat nog!" is speciaal voor ouders van een kind/jongere 
met een beperking. Kinderen/jongeren met een beperking zijn kwetsbaar als het gaat over 
seksueel grensoverschrijdend gedrag en daarom is de seksuele opvoeding extra belangrijk.  
 
"Hoe help je je zoon/dochter zijn/haar wensen en grenzen aan te geven?" 
 
Tijdens deze workshops krijg je tips en handvatten, kennis over de seksuele ontwikkeling van 
een kind van 0-18 jaar en zijn er allerlei materialen om zelf mee aan de slag te gaan. 
Kortom, het is een actieve, laagdrempelige workshop waarbij je na afloop met veel informatie 
en inspiratie naar huis gaat. 
 
Wanneer? 18 januari 2019 van 9.30 tot 11.30 uur  
Waar? Dorpshoeve Schipluiden  
Voor wie? Ouders van een kind/jongere met beperking  
Kosten? 35 euro 
Door wie? Sylvia Dijkshoorn (trainer seksualiteit/ emotietherapeut en moeder van een 
kind met beperking). 
Geïnteresseerd? Geef je op via info@hethartvanrozemarijn.nl  
 
Met vriendelijke groet, 
Sylvia Dijkshoorn 
Het hart van Rozemarijn 
Emotietherapie/trainingen seksualiteit info@hethartvanrozemarijn.nl 
06-27193382 
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