
Beste ouders, 

Sinds dit schooljaar werk in op 
de Marga Klompe school. Mijn 
naam is Louis en ben de hele 
schoolweek op school.  Na een 
avontuur op Aruba, waar ik les 
gaf in het basisonderwijs, ben 
ik op dit moment werkzaam op 
de MMK school. 

Op maandag en dinsdag ben ik 
in groep 5. Op woensdag ben 
ik in groep 4 en op vrijdag ben 
ik in groep 6.  Op de 
donderdag geef ik RT. Dan help 
ik kinderen in kleine groepen 
met dingen die ze nog moeilijk 
vinden. Bijvoorbeeld lezen, 
spelling en rekenen.  

Met vriendelijke groet, 

Louis Vermeulen. 
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Beste ouders, 
De eerste nieuwsbrief is een feit. We zijn blij met 
deze nieuwe opzet en lay-out.  We gaan u ook dit 
jaar weer op de hoogte houden van het onderwijs, 
de ontwikkelingen en activiteiten op de Minister 
Marga Klompéschool. We zullen u met grote 
regelmaat gaan informeren over onze 
ontwikkelingen op dalton gebied. Wat vooral nieuw 
voor u gaat zijn is dat de nieuwsbrief in de toekomst 
digitaal verstuurd gaat worden. We zullen de eerste 
brieven ook in een papieren versie aan u uitdelen, 
maar het is echter wel de bedoeling dat de 
nieuwsbrief in de toekomst alleen nog maar digitaal 
wordt verspreid. 
We waren heel blij met de grote opkomst  op onze 
informatieavond van 5 september en willen u heel 
hartelijk bedanken voor uw komst. Wat waren er 
veel ouders in de school!  Het was fijn om te zien 
dat er zoveel belangstelling en betrokkenheid is. We 
vonden het ook fijn dat er een aantal ouders die 
verhinderd waren zich netjes hadden afgemeld bij 
de leerkracht. 
We zijn met veel plezier gestart in ons prachtige en 
mooi opgeknapte gebouw. Bedankt voor alle 
complimenten. In de herfstvakantie worden de 
trappenhuizen geschilderd en nog een paar andere 
klusjes gedaan. Wat zal de school mooi zijn als ook 
de laatste klussen zijn afgerond. 
Gelukkig kunnen we u mededelen dat de operatie 
van juf Lisette goed verlopen is. Zij is nu nog thuis 
aan het herstellen. Wij wensen juf Lisette veel 
sterkte.  We wensen juf Marisca ook sterkte. Zij 
ondergaat volgende week een operatie aan haar 
knie en is daarmee een paar weken uit de roulatie. 
Tijdens haar afwezigheid wordt de groep 
overgenomen door juf Eugenie en meester Jean 
Paul. Beiden zijn al bekend in de groep. We zijn blij 
met hun inzet en wensen ze veel succes. 
Met vriendelijke groet, Juf Sadhana en meester 
Michiel 

E V E N  
V O O R S T E L L E 
N 
De nieuwe leerkrachten 
stellen zich in deze 
nieuwsbrief graag even 
aan u voor. 



We gaan u middels de 
nieuwsbrief op de 
hoogte houden over 
onze ontwikkelingen op 
het gebied van dalton. 
Iedere keer brengen we 
een ontwikkelpunt ter 
sprake. Deze keer is dit 
de “emotieladder” 

Mijn naam is Eugenie Curiel. 

Ik ben 53 jaar en zit inmiddels al 29 
jaar in het onderwijs. Ik ben 
afkomstig uit Curaçao en heb daar 
vanaf 1993 gewoond en gewerkt 
binnen het onderwijs als leerkracht, 
begeleider en directrice van een 
basisschool. Ik heb twee kinderen, 2 
jongens, één van 15 en één van 18 
jaar. Ik heb voornamelijk voor  hun 
studie, gekozen terug te keren naar 
Nederland. 

Dit schooljaar ben ik op MMK 
aangesteld op maandag en vrijdag 
in groep 8 als invaller en de rest van 
de dagen zal ik ingezet worden in 
andere groepen of zal ik RT-
werkzaamheden verrichten. Ik wens 
een ieder een heel fijn schooljaar 
toe en hoop op een hechte 
samenwerking met u, ter 
bevordering van de resultaten van 
uw kind(eren) op de MMK school.  

D A L T O N 

De Emotieladder  

Sinds dit schooljaar hangt er in elke groep een 
emotieladder. Elke ochtend als de leerlingen 
binnenkomen, pakken zij hun knijper en hangen 
deze aan het kaartje waarop de emotie staat zoals 
zij zich op dat moment voelen. De emotieladder 
heeft als doel de leerlingen de verantwoordelijkheid 
te geven om zelf aan te geven hoe ze zich voelen. 
Ook is het een middel voor de leerkracht om te 
evalueren met de kinderen en om een gesprekje 
met een leerling aan te knopen. Bij de groepen 1-2 
bestaat de emotieladder uit plaatjes van de 
volgende emoties: 
Ik voel me fantastisch’, ‘Ik voel me goed’, ’ik voel me 
oké’, ‘ik voel me moe’, ‘ik voel me boos’ en ‘ik voel 
me verdrietig’. 
In groep 3 zijn deze plaatjes ook terug te vinden in 
de emotieladder, maar dan met tekst erbij. En vanaf 
groep 4 staan de emoties alleen beschreven. We 
hebben hierin dus gezorgd voor een mooie 
doorgaande lijn.                                            
Ook in de peutergroepen wordt al aandacht besteed 
aan deze emoties. Zij beginnen met het herkennen 
van de emoties. 



F A C E B O O K 

Volgt u ons ook op 
facebook? De MMK school 
heeft een eigen facebook 
pagina. Op deze pagina 
delen we regelmatig 
activiteiten, nieuws, korte 
     berichten en foto’s 
van en over de school. 
Like ons en deel onze 
berichten. We willen 
graag dat       iedereen 
onze leuke, mooi en 
gezellige school gaat 
leren kennen en daar 
hebben we ook uw hulp 
voor nodig. Als u zoekt 
naar de Minister Marga 
Klompéschool vindt u 
onze pagina van zelf. 

J U B I L E U M 
De MMK school viert dit jaar haar 
50 jarig jubileum. Daar zijn we 
trots om en vraagt natuurlijk om 
een feestje. Dit feestje vieren we 
gedurende het hele jaar. Er zijn 
dit schooljaar verschillende 
jubileumactiviteiten. De Fancy 
Fair die gepland stond op 
woensdag 8 november is 
verzet naar woensdag 13 
december en wordt een 
kerstmarkt. Noteert u deze 
datum vast in uw kalender. Het 
belooft namelijk een groot 
succes te worden! We starten 
het jubileumjaar volgende week 
vrijdag (22 september) met een 
sportdag voor de hele school op 
het sportcomplex van Wion. We 
hopen dat u gedurende de dag 
even een kijkje komt nemen. 
Natuurlijk staat er een kopje 
koffie of thee voor u klaar. We 
hebben al een kleine kick off 
gehad in de eerste schoolweek 
en hebben alle kinderen toen 
getrakteerd op een heerlijke 
cupcake. We houden u uiteraard 
op de hoogte van onze overige 
jubileumactiviteiten. 

Wie is meester Michiel? 

Ik werk 15 jaar in het onderwijs. In 
Rotterdam-Zuid ben ik begonnen als 
leerkracht op de Paus-Joannesschool. 
Na 7 jaar ben ik overgestapt naar het 
Tangram in Nesselande. Hier was ik 
naast leerkracht ook rekencoördinator 
en zat ik in het management team. 

In april werd ik gevraagd door juf 
Sadhana om het team te versterken 
op de Minister Marga Klompéschool als 
adjunct-directeur. Dit aanbod kon ik 
niet laten liggen. 

Ik werk hier nu 4 weken en heb het 
enorm naar mijn zin. De kinderen, 
ouders en leerkrachten vind ik positief 
en gezellig. Ik hoop jullie dit jaar 
allemaal beter te leren kennen. Als er 
vragen zijn, staat onze deur altijd 
open. Samen gaan we er een mooi 
schooljaar van maken. 

Met vriendelijke groet, meester Michiel 



Dit schooljaar ben ik, Mieke Peters, 
gestart als intern begeleider op de 
Minister Marga Klompé school. Ik ben 
mede verantwoordelijk voor de 
leerlingenzorg voor groep 1/2 en 
peuterspeelzaal de “Beestenboel”. Ik heb 
een maatschappelijk werk achtergrond, 
maar ben 10 jaar geleden het onderwijs 
in gegaan. Tijdens het werken als 
leerkracht kwam ik in aanraking met de 
zorg voor leerlingen, zowel op leer- als 
gedragsmatig gebied. Ik wilde mij, op dit 
gebied, verder specialiseren en heb de 
opleiding Intern begeleider gevolgd. 

Ik heb veel zin om samen met mijn 
collega’s, leerlingen en ouders er een 
mooi schooljaar van te maken! Ik werk 
op dinsdag en donderdag. Hebt u vragen 
of wilt u advies, over uw zoon of dochter, 
de deur staat voor u open! 

Hallo allemaal,  

Graag wil ik mezelf even 
voorstellen als nieuwe 
leerkracht van de Minister 
Marga Klompé. Ik ben Jelle 
Noorlander en ik kom vanaf dit 
schooljaar het team met veel 
plezier versterken. Voor dit 
schooljaar ben ik fulltime 
leerkracht van groep 7. In mijn 
vrije tijd ga ik graag naar de 
film of lekker uit eten. 
Daarnaast heb ik acht jaar 
gevoetbald en momenteel doe 
ik aan hardlopen. De  afgelopen 
weken ben ik al met veel 
enthousiasme ontvangen door 
de kinderen, ontzettend leuk! 
We gaan er met zijn allen een 
heel mooi jaar van maken! U 
bent altijd van harte welkom in 
groep 7, dus loop gerust een 
keertje langs.  

Op een mooi schooljaar!  

Groetjes,  

Meester Jelle  


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4

