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Natuurlijk wensen we u het allerbeste voor het nieuwe jaar. We 
zijn blij om iedereen na de twee weken Kerstvakantie, weer in 
geode gezondheid terug op school te zien. We begrepen van de 
kinderen en hun ouders dat er toch wel veel kinderen waren die 
veel zin hadden om weer naar school te gaan. Dat is voor ons 
altijd heel fijn om te horen. Het plezier om naar school te gaan is 
voor kinderen heel belangrijk. Voor ons is het fijn om te horen dat 
de kinderen dit plezier ook beleven op de MMK-school.  We 
willen dat onze MMK-school een fijne plek is voor kinderen, maar 
natuurlijk vinde we het ook belangrijk dat u als ouder zich welkom 
voelt en dat u het gevoel heeft bj ons terecht te kunnen wanneer 
dat nodig is. U heeft gisteren een brief ontvangen met het 
verzoek om mee te doen aan ons tweejaarlijkse 
kwaliteitsonderzoek. We hopen dat u allemaal de tijd vrij kunt 
maken om de vragen over de school te beantwoorden. Hoe 
groter het percentage ouders is dat meedoet, hoe grote de kans 
op een optimale kwaliteitsverbetering is.  De leerlingen uit de 
groepen 6 t/m 8 gaan de vragenlijst voor kinderen op school 
invullen.  De leerkrachten vullen de lijst ook in. Op deze manier 
krijgen we een optimaal beeld van de school.  We zijn  bij de 
peuters en de kleuters gestart met het nieuwe thema 
“Sprookjes”. U zult in de beide hallen het sprookjesbos misschien 
al gezien hebben. De komende weken gaat u hier nog veel meer 
van zien en horen. Voorlopig wordt bij de kleuters het sprookje 
van ‘Sneeuwitje nagespeeld. In de groepen 3 t/m 8 starten we 
volgende week met het afnemen van de M-toetsen. De 
resultaten hiervan kunnen met u besproken worden tijdens de 
rapportgesprekken van 19 en 20 februari.  
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INSPECTIE 
14 januari a.s. krijgen we bezoek van de 
onderwijsinspectie. De onderwijsinspectie was hier 
vorige jaar november ook, dit is hun tweede bezoek. Op 
deze dag zijn er de hele dag twee inspecteurs aanwezig 
op school. De inspecteurs brengen een bezoek aan alle 
groepen. Verder voeren ze gesprekken met kinderen, 
ouders en het team. Ook onze bovenschoolsmanager 
Geke de Jong zal op deze dag aansluiten bij gesprekken. 
Twee kinderen uit de bovenbouw zullen de inspecteurs 
een rondleding geven. We zullen op deze dag lmet 
elkaar laten zien hoe strots we op de school zijn. Aan het 
eind van de dag zullen de inspecteurs hun bevindingen 
delen met het team. Natuurlijk ontvangen de ouders ook 
een terugkoppeling van deze dag.  
 

 
 

KERST 
Alle kinderen van de MMK-school hebben op woensdag 
19 december kunnen genieten van een heerlijk 
kerstdiner. Er waren weer veel lekkere gerchten gemaakt 
door alle ouders. Het was heel gezellig dat er tussendoor 
veel ouders op school bleven en van een lekker soepje 
of warme chocomelk op het plein hebben genoten. De 
avond werd afgesloten met het zingen van kerstliedjes 
buiten op het plein. Ook het kerstkoor heeft op deze 
avond opgetreden. Het swingende nummer “Niets is 
cooler dan kerstmis”, werd door iedereen uit volle borst 
meegezongen. De volgende ochtend hebben de peuters 
op het podium in de aula het kerstverhaal nagespeeld. 
Aansluitend hadden zij, samen met hun ouders, een 
heerlijk kerstontbijt. Ook daar hadden de ouders heerlijke 
hapjes gemaakt. ‘s Middags hebben we met de hele 
school kunnen genieten van de kerstviering in de 
Opnehof kerk. De leerkrachten lazen het kerstverhaal 
terwijl het verhaal door kinderen werd uitgebeeld. Iedere 
groep verzorgde een optreden tussendoor. En ook 
vandaag trad het kerstkoor weer op met het altijd 
succesvolle “Niets is cooler dan kerstmis. Alle ouders 
mochten vanaf het balkon het geheel aanschouwen. We 
waren blij dat er nog zo veel ouders en andere bezoekers 
waren gekomen. Het was een sfeervolle en gezellige 
bijeenkomst. Volgend jaar gaan we de kerstviering weer 
in de kerk proberen te organiseren.  
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STUDIEDAG 
U heeft maandag de brief ontvangen over de studiedag van vrijdag 25 januari. Deze datum staat 
ook in onze jaarkalender. Alle kinderen van de MMK-school zijn op 25 januari vrij. Voor de peuters 
van de Beestenboel is er wel school. De kinderen van zowel de ochten- als de middaggroep 
kunnen gewoon naar school komen op deze dag. Het team gaat naar de Nationale Onderwijs 
Tentoonstelling (NOT) in de Jaarbeurs in Utrecht. Wij zullen ons gaan verdiepen in de nieuwste 
methodes, materialen en allerlei andere dingen op het gebied van onderwijs.  
 

 
 

 
 
 

 
 

NATIONALE VOORLEESDAGEN 
Op woensdag 23 januari starten de Nationale Voorleesdagen. Gedurende deze 
week besteden we in alle groepen extra veel tijd aan lezen en voorlezen. We 
zullen tijdens de voorleesdagen ook weer een beroep op u doen om een keertje 
te komen voorlezen in de groep van uw kind. Op vrijdag 1 februari sluiten we de 
voorleesdagen af.  

 
  

 
 

 
Bezoekadres: 
Robert Kochplaats 346 
3068 JD, Rotterdam 

010 4206661 

mmkschool.nl 
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