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Van de directie…... 
De eerste twee weken na de kerstvakantie zitten er alweer op. We zijn deze week 
begonnen met het afnemen van de Cito-toetsen in de groepen 3 t/m 8. Er heerst een 
rustige sfeer in de school, de kinderen zijn gemotiveerd en doen erg hun best. We zijn echt 
trots op de kinderen. U zult misschien gemerkt hebben dat we sinds de afgelopen week er 
strenger op toezien dat de kinderen op tijd komen. Wij willen in alle klassen om 8.30 uur 
starten met de les. Als uw kind om 8.30 niet in de klas is, is uw kind te laat. De leerkracht 
sluit om 8.30 uur de deur en gaat beginnen. U kunt dan ook niet meer met de leerkracht in 
gesprek. Bij de kleuters zal de juf alle ouders die op dat moment nog in de klas zijn 
vragen te vertrekken. Als u in korte tijd meerdere keren te laat bent gekomen zal de 
leerkracht u hier op aanspreken. We hopen dat u begrijpt, dat het voor ons belangrijk is 
om 8.30 uur in alle klassen met ons lesprogramma te kunnen beginnen en dat ook wij 
gebonden zijn aan regels omtrent het te laat komen vanuit de gemeente Rotterdam en de 
afdeling leerplicht. U heeft misschien juf Marisca al een poosje niet meer op school 
gezien. Zij is na haar operatie gaan re-integreren op een andere school en zal daar na alle 
waarschijnlijkheid ook blijven werken. Wij danken juf Marisca voor haar inzet voor de 
Minister Marga Klompéschool en wensen haar veel succes! Ook juf Mieke, de interne 
begeleidster van de onderbouw heeft afscheid van ons genomen. Door haar vertrek is er 
een IB-vacature voor de onderbouw ontstaan. We zijn op dit moment met een paar 
kandidaten in gesprek. De werkgroep van de Nationale Voorleesdagen heeft u middels een 
brief uitgenodigd om tijdens deze dagen een keertje te komen voorlezen of wilt komen 
luisteren naar kinderen die voorlezen. We hopen op uw medewerking. Het team en de 
kinderen vinden het altijd erg leuk als de ouders met activiteiten naar school komen.          
Op vrijdag 9 februari hebben we een studiedag. Alle kinderen zijn dan vrij.                      
   Met het team gaan wij de Cito-toetsen analyseren en aan de hand van de resultaten, 
bekijken en vastleggen wat er in welke groep nodig is om alle kinderen weer een stapje 
verder te helpen in hun ontwikkeling. 

Het team van de MMK school wenst u alsnog veel geluk en gezondheid voor het nieuwe 
jaar! 

Sadhana Raaijmakers en Michiel Breijs 

19 januari 2018 
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Als 3e jubileumactiviteit dit jaar zijn we met de hele school gaan schaatsen op de 
ijsbaan bij Leonidas. De ouderraad had voor dit uitstapje 3 bussen geregeld, zodat we 
er met alle kinderen in 1x naar toe konden rijden. De kinderen moesten bij aankomst 
allemaal hun schaatsen in de juiste maat ophalen en gingen daarna het ijs op! Het 
merendeel moest wel even wennen aan dat gladde ijs. Het zal u niet verbazen dat er 
veel meer kinderen op het ijs lagen dan erop stonden of aan het schaatsen waren.  Alle 
leerkrachten waren onder de indruk van het doorzettingsvermogen van de kinderen. Ze 
bleven maar doorgaan met proberen en bleven oefenen. Wij hebben genoten van het 
enthousiasme van de kinderen. Voor de lunch hadden wij lekkere broodjes knakworst 
en kaas bij ons en natuurlijk ook een gezonde snack, waar de kinderen enorm van 
hebben genoten. 

Vrijdag 9 februari is er een studiedag. Alle kinderen, ook de peuters, zijn dan vrij. 

Oproep MR 

Schoolschaatsen 

# 

De Minister Marga Klompéschool heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze MR bestaat uit 
3 leerkrachten, juf Jessica, juf Jeanine en juf Anke en twee ouders. Dat zijn Quinten, de vader 
van Thijs uit groep 1/2 en Julia bij de peuters en Judith, de moeder van Ryan uit groep 1/2 en 
Rania uit groep 4. De directeur, Sadhana Raaijmakers sluit ook bij deze vergadering aan. De MR 
komt een keer of 6 in het schooljaar bij elkaar. Zij doen dit op de maandagavond van 20.00—
21.30 uur. Met elkaar praten we over het beleid van de school, het nakomen van regels en 
afspraken en organisatie. Ook praten we over onderwijskundige veranderingen en 
vernieuwingen. Wij vinden het belangrijk dat ouders via de MR meedenken met de ontwikkeling 
van de school. De MMK school wil de stem van de ouders graag horen. We zijn nog op zoek 
naar een ouder om de oudergeleding van de MR te komen versterken.  Lijkt u het leuk om ook 
mee te praten en mee te denken over de bovenstaande onderwerpen en wilt u de MR komen 
versterken of wilt u meer informatie over de MR? Stuur dan een mail naar: 
directie@mmkschool.nl of loop even binnen bij de directie. We kunnen uw hulp goed gebruiken! 



Agenda 

22 januari OR vergadering 

24 januari Start Nationale Voorleesdagen 

26 januari Maandsluiting 

6 februari Adviesgesprekken groep 8 

7 / 8 februari Adviesgesprekken groep 8 

9 februari Studiedag  - alle kinderen vrij 

20/21 februari Rapportgesprekken 

Studiedag 15 januari 
Afgelopen maandag hebben wij met het het hele team een studiedag gehad. 
We waren hiervoor te gast op basisschool Het Tangram in Nesselande. We 
hebben voorlichting gehad over ‘Snappet”.  Snappet is een digitaal 
onderwijssysteem dat  ieder kind uitdaagt om zich maximaal te ontwikkelen.  
Snappet tabletonderwijs leidt tot betere leerresultaten door 
verhoogde motivatie en concentratie van de leerlingen. Ze 
krijgen directe feedback op hun gemaakte werk. Leerlingen 
zien hun voortgang en leren met eigen en persoonlijke 
leerdoelen te werken. De leervoortgang van de klas en de 
individuele leerlingen is op elk moment zichtbaar voor de 
leerkrachten. Iedere leerling uit de groep 4 t/m 8 krijgt een 
eigen tablet van de school in bruikleen. De school heeft via 
Snappet toegang tot een onbeperkte hoeveelheid oefenstof. 
Snappet sluit naadloos aan op de door ons gebruikte 
leermethodes. Bij de verwerking van de oefeningen die bij de 
methode horen, maken de leerlingen gebruik van dit tablet. 
Hierdoor zijn de oefen- en werkboekjes voor deze 
vakgebieden niet meer nodig. 
Het team is erg enthousiast over deze werkwijze en kijkt er naar uit om hier 
mee aan de slag te gaan. Het is de bedoeling dat we in combinatie met een 
nieuwe taalmethode, na de voorjaarsvakantie gaan beginnen. 

# 

We zijn na de kerstvakantie gestart met de 3e kleutergroep. Juf Eugenie is samen 
met de 16 oudste kleuters uit de twee bestaande kleutergroepen afgelopen maandag 
gestart. De oudste kleuters voelen zich nu reuze groot en zijn helemaal klaar voor 
het maken van moeilijkere werkjes, het goede voorbeeld geven naar de andere 
kleuters en laten zien dat zij heel zelfstandig zijn en goed kunnen samenwerken. 
Wij vinden het heel fijn dat wij van ons schoolbestuur de ruimte hebben gekregen 
om deze kleutergroep te starten. 

3e kleutergroep 



We vinden het net als u belangrijk dat de kinderen gezond eten. De 
kinderen van zowel de basisschool als de peuters mogen elke dag 
een pauzehap meenemen die tijdens een pauzemoment in de klas 
gegeten wordt. We merken dat kinderen niet met regelmaat iets 
gezonds bij zich hebben en zouden het  fijn vinden als de kinderen  
bijvoorbeeld vaker fruit mee zouden nemen. 

Fruit is gezond omdat er heel veel vitaminen in zitten. Vitaminen 
zorgen ervoor dat je lichaam goed functioneert en dat is op school 
extra belangrijk omdat er vaak veel inspanning van de kinderen 
wordt verwacht gedurende de dag. 
In fruit (en groente) zit vooral veel vitamine C en foliumzuur. Vitamine 
C is belangrijk voor een goede weerstand. Foliumzuur voorkomt 
bloedarmoede en is belangrijk bij de groei. Ook zit in groenten en 
fruit veel voedingsvezel. Dat is belangrijk om goed naar de wc te 
kunnen. 
In elk soort fruit zitten weer meer stoffen van het één en minder van 
het ander. Daarom is het goed te variëren met fruit. De ene keer 
neem je een appel en dan weer een banaan of een kiwi. Dat is niet 
alleen erg lekker, maar zo krijg je van al het goede steeds iets 
binnen! 
We zouden het fijn vinden als u hier de komende tijd aandacht aan 
zou willen besteden. 

Vrijdag 9 februari is er een studiedag. Alle kinderen, ook de peuters, zijn dan 
vrij. 

Dalton 

Gezond eten 

# 

Groepsverantwoordelijken 

Op onze school werken we in de groepjes.  
Ieder groepje heeft zijn eigen 
groepsverantwoordelijken. De 
groepsverantwoordelijke is één van de 
leerlingen uit het groepje. Hij moet er voor 
zorgen dat zijn groepsgenootjes zich aan 
de regels en afspraken houden. Denk 
hierbij aan zachtjes overleggen tijdens het 
samenwerken of het stil zijn tijdens het 
rode stoplicht. 
In groep 3 wordt de 
groepsverantwoordelijke aangeduid als de 
takenkapitein. Op deze manier leren de 
kinderen uit groep 3 spelenderwijs, 
verantwoordelijkheid te dragen binnen het 
groepje. De groepsverantwoordelijke en 
takenkapitein worden wekelijks gewisseld. 



# 
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