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Informatieavond    25 september 
Herftsvakantie    22 t/m 26 oktober 
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Schoolfotograaf    30 en 31 oktober 
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 Het lezen van deze nieuwsbrief 
  

 Invullen antwoordstrookje informatie avond 
  

 

 

 

Welke acties? 

Beste ouders/verzorgers, 
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Jaargang 24 nr. 1  

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar.  
Allereerst hopen we dat u allen heeft kunnen genieten van een fijne vakan-
tie.  
De leerlingen, maar zeker ook de medewerkers, waren enthousiast om weer 
te kunnen starten. De eerste dagen zie je dan ook veel opgewonden gezich-
ten door de gangen lopen; iedereen vindt het spannend wat het nieuwe 
schooljaar ons zal brengen. 
Er zijn ook dit schooljaar weer veel nieuwe leerlingen gestart, sommige had-
den nog wat drempelvrees en andere leerlingen voelen zich meteen al thuis. 
In de groepen wordt in het begin van het schooljaar ook extra aandacht be-
steed aan het groepsproces, waardoor de leerlingen ervaren dat ze er echt 
bij horen en er mogen zijn zoals ze zijn.  
Gelukkig blijkt het leerlingenvervoer voor de meeste leerlingen goed gere-
geld. Voor een enkele leerling helaas nog niet, maar daar wordt hard aan 
gewerkt om een oplossing te vinden voor de knelpunten. Alle chauffeurs 
hebben vanuit de school de huisregels ontvangen omtrent het halen en 
brengen van de leerlingen vanaf het schoolplein en de regels die daarbij ho-
ren. 
Zoals u weet was er op 4 september een studiedag voor de medewerkers 
van de Maurice Maeterlinckschool. Onder begeleiding van M3V konden we 
met elkaar dromen over de toekomst van de school en het gebouw dat daar-
bij past. Het middagprogramma stond in het teken van omgaan met moeilijk 
verstaanbaar gedrag. Kortom, een zeer inspirerende studiedag. 
Het team van de Maurice Maeterlinckschool gaat ook dit jaar weer, samen 
met u, ouders, weer hard aan het werk om uw kind een fijn schooljaar te be-
zorgen. 
Ik wens allen een mooi schooljaar toe. 
Namens het team, 
 
John van Berkel 
Teamleider VSO 
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Adviesraad Leerlingenvervoer Westland 
Wij, Mandy en Suzanne, zijn per dit schooljaar lid van de adviesraad Leerlingenvervoer West-
land en zouden graag van ouders horen hoe zij vinden dat het vervoer verloopt. Het gaat dan 
om ouders wier kind vervoerd wordt vanuit Gemeente Westland naar school.  
In de vergaderingen van de raad, die open zijn voor belangstellenden, hebben wij de mogelijk-
heid om vragen, opmerkingen en klachten direct bij de  
medewerker leerlingenvervoer van de gemeente neer te leggen.  
Ouders mogen ons benaderen via suzannedequaasteniet@gmail.com. 
 
Mandy Breel, moeder van Maaike Rombaut,   
Suzanne de Quaasteniet, moeder van Joep Jonkers 
 
Informatieavond 
Op de informatieavond op 25 september a.s. hoort u alles over de klas van uw kind voor het 
schooljaar 2018 – 2019. Daarnaast geven we u informatie vanuit de OMMD (oudervereniging 
Maurice Maeterlinckschool Delft). 
Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit: 
 
19.30 - 19.45 uur: opening door de teamleiders. 
19.45 - 20.00 uur: presentatie jaarverslag OMMD 
20.00 - 20.15 uur: Presentatie Gynzy ouders M2, M3, M4, M5 vervolgens naar de klassen 
20.00 - 21.30 uur: overige groepen bezoek aan de klassen. 
Door middel van bijgevoegd strookje kunt u aangeven of u aanwezig zult zijn op de informatie-
avond. 
 
Parkeerbeleid 
Beste ouders, 
Wij vragen uw aandacht voor het parkeren op het schoolplein wanneer u uw kind komt brengen 
en halen. Wanneer u het plein oprijdt is de rechterzijde van het plein uitsluitend bestemd voor 
de taxibusjes. Voor u is de linkerzijde beschikbaar. 
Wanneer uw kind kan lopen vragen wij u om de auto in de wijk te parkeren i.v.m. de beperkte 
beschikbaarheid van de parkeerplaatsen. Hierdoor hebben de ouders van de kinderen met een 
rolstoel of looprek de mogelijkheid om op het plein te kunnen parkeren. 
Wij danken u voor uw medewerking. 
 
Sportnieuws    
Sportkleding 
Aan het begin van het nieuwe jaar, zetten we nog even de afspraken voor wat betreft de sport-
kleding op een rijtje; 
 Instroom   sporten in de eigen kleding 
 T2, T3, T7, M1, M2  sporten in een sport t-shirt 
 Overige klassen          sporten in een sport t-shirt, een sportbroek en sportschoenen.  

        Al deze leerlingen wassen zich ook na de sport.             
                                     

De kinderen worden verzocht om een handdoek, een washand (tip: wegwerpwashandjes) en 
zo nodig een plastic deodorantroller mee te nemen (géén spray dit i.v.m. kinderen met astmati-
sche aandoeningen), zodat ze na de les hun handen, gezicht en oksels kunnen wassen. 
 

mailto:suzannedequaasteniet@gmail.com
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Aan het eind van de week gaat de sporttas mee naar huis, en kan dan op maandag weer 
schoon mee gegeven worden naar school.  
Voor leerlingen waarbij het omkleden problemen oplevert om wat voor reden dan ook, passen 
wij dit in overleg met het klassenteam aan.  
Met bijzonder schoeisel zoals kaplaarzen, teenslippers, moonboots, uggs en crocs kan niet ge-
sport worden! 
Laten wij met z’n allen de leerlingen helpen om ze ook op dit vlak, zo zelfstandig mogelijk te 
maken. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking!  
 
Sportspecials  
Onze sportspecials op woensdag zijn al weer van start gegaan. Dit zijn specifieke 
lessen bewegingsonderwijs die we meestal in samenwerking met de buurtsportco-
ördinator vanuit de gemeente, Dirk Wils, geven. Deze lessen zijn bedoeld om be-
paalde 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 ver-
schillende 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 ver-
eniging in de buurt.  
Door het jaar heen proberen wij elke leerling voor minstens 2 lessen of een lessen-
serie in te delen. Ze volgen deze lessen naast hun gewone gymlessen als het les-
rooster in de klas dit toelaat. Hier overleggen wij over met het desbetreffende klas-
senteam. U wordt hierover geïnformeerd via deze nieuwsbrief, via een aparte brief 
die de leerlingen mee naar huis krijgen (wanneer de lessen buiten school plaatsvin-
den), via social schools of via het klassenteam.  
De foto’s van deze lessen komen op social schools. Ook op het sportbord, naast de 
medaillekast op het Schmidtplein, zijn hier altijd foto’s van te vinden.  
 
Open Dag Johan Cruijff Foundation 
Zoals elk jaar gaan we ook dit jaar weer naar de Open Dag in het Olympische Sta-
dion in Amsterdam. Dit jaar gaan we op woensdag 19 september en mogen VSO 1 
en VSO3 mee!  
 
We gaan er weer een sportief en gezellig jaar van maken! 
Met sportieve groet,  
Het vakteam bewegingsonderwijs 
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SOPHIA-INFORMATIE 
Social Schools 
Vanuit de klassen worden er regelmatig berichten en foto’s geplaatst op Social Schools. Op 
deze manier krijgen ouders een goed beeld van wat er op schooldagen gebeurt. Vanuit de af-
deling logopedie vinden wij Social School een mooi medium! Het samen (ouder en kind) bekij-
ken en bespreken (met spraak, gebaren en/of communicatiehulpmiddelen) van de foto’s is een 
mooi communicatiemoment. Het kind heeft hierbij bij het vertellen over de dag steun aan de 
foto’s. 
Andersom werkt het bij het kringgesprek op school goed als het kind één of meerdere foto’s 
kan laten zien van een activiteit in het weekend. Wij merken dat veel ouders al foto’s sturen 
naar de klas. Heel fijn J 
Vriendelijke groet, Chantal en Marina van de afdeling logopedie 
 
Zie ook de link naar Social Schools op de website van de school: www.mmschool.nl. 
 

 
 
Oudervragenlijst 
Voorafgaand aan de planbespreking ontvang u een oudervragenlijst via de e-mail. Wij vinden 
het een enorme meerwaarde wanneer u als ouders de oudervragenlijst invult. 
Ouders zien wij als onderdeel van het team rondom het kind. De input van ouders is hierbij 
dan ook van belang. 
Door het invullen van de oudervragenlijst komt er een verslag tot stand met daarin de informa-
tie van alle betrokkenen rondom uw kind binnen de revalidatie en school. 
Wij merken dat het aantal ingevulde vragenlijsten de laatste periode wat afneemt. Bij deze 
nogmaals de herinnering dat het wel degelijk van belang is om dit in te vullen en retour te zen-
den. 
Mocht het invullen bij u problemen geven, kunt u dit bespreken met de maatschappelijk werker 
en zult u gezamenlijk tot een oplossing komen.  
Patty Dekker 
Sophia Revalidatie Delft 
Zorg coördinator MMS-Sophia 

http://www.mmschool.nl


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: j.vberkel@mmschool.nl 
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Heeft u ideeën, opmerkingen, suggesties m.b.t.  
de Nieuwsbrief ? Laat het ons weten:  

J.vberkel@mmschool.nl  

  
   
 
   

Ooievaarspas 
Wanneer u gebruik maakt van de Ooievaarspas verzoeken wij u vriendelijk deze aan u zoon/
dochter mee naar school te geven. Na het scannen van de pas wat op school gebeurt, ont-
vangt de school een bijdrage voor schoolreisje etc. 
De pas gaat direct weer mee naar huis.  
 
Delftpas  
Ook voor ouders die gebruik maken van de gratis Delftpas is er een tegemoetkoming voor 
de school. 
Vriendelijk verzoek de pas aan uw zoon/ dochter mee te geven zodat de school het declara-
tieformulier in kan vullen.  
Dank voor uw medewerking 
Corinne v.d. Heuvel 

Schoolvakanties schooljaar 2018-2019 
Herfstvakantie  22-10-18 t/m 26-10-18  
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 


