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U ontvangt vandaag de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. We 
zijn na een heerlijke zomervakantie op maandag 2 september 
weer gestart. De leerkrachten hadden er weer zin in en we 
ontvingen op de eerste schooldag allemaal blije kinderen en 
vrolijke ouders. Wat een heerlijk begin van het nieuwe 
schooljaar. Tijdens de zomervakantie is juf Daisy bevallen van 
haar dochter Meryem Sara. Alles gaat goed met de beide dames. 
We hopen natuurlijk dat juf Daisy gauw een keertje langs komt 
met de kleine Meryem en wensen haar veel geluk. 

We zijn ontzettend blij met de grote 
opkomst tijdens onze jaarlijkse 
informative-avond. Wat fijn dat er zoveel 
belangstelling was. Ook de voorlichting 
over het voortgezet onderwijs op 
diezelfde avond werd goed bezocht. We 
hopen dat de ouders van de groepen 7 

en 8  een beetje wijzer zijn geworden over de keuzes die de 
kinderen straks kunnen maken. Natuurlijk gaan we er weer een 
mooi  schooljaar van maken voor uw kind. Er staan leuke dingen 
op het programma, zowel op cognitief gebied als op het gebied  
van activiteiten en uitstapjes. Het jaar is extra mooi begonnen 
door onze nominatie voor “Beste lerarenteam”. We gaan met het 
hele team op vrijdag 4 oktober naar de feestelijke uitreiking. 
Ouders die met hun kind belangstelling hebben, zijn van harte 
uitgenodigd om op eigen gelegenheid op 4 oktober vanaf 15.30 
uur naar de Kuip te komen. We zijn al super trots op het bereiken 
van de Top 3. Voor ons kan het al niet meer stuk. Uiteraard 
houden we u op de hoogte van de uitslag. Wij wensen u allen 
vast een mooi weekend toe.  
    

 
 
 



 

 

 ALLES-IN-1 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe collega’s stellen zich aan u voor 

Ik ben Carmen Kaliar, 
pedagogisch medewerkster op peutergroep de 
Beestenboel.  Ik kom uit Schiedam en ik woon 
daar nog steeds, samen met mijn man en twee 
kinderen. Mijn hobby’s zijn: groepslessen volgen 
in de sportschool, hardlopen, lezen en op 
vakantie gaan. Voordat ik naar de Beestenboel 
kwam, heb ik gewerkt op een kinderdagverblijf 
en een peuterspeelzaal gevestigd in een Dalton 
school te Schiedam. Ik hoop mijn bijdrage te 
kunnen leveren aan het plezier en de 
ontwikkeling van uw kind op deze mooie school. 
 

 
Graag stel ik mij even aan jullie voor! Mijn naam 
is Merel Hendriks en ik ben 33 jaar oud. Sinds 
2007 sta ik met veel plezier en liefde voor de 
klas. In de eerste jaren heb ik gewerkt als 
vakleerkracht muziek in Schiedam. De 
afgelopen 8 jaar heb ik groep 3 lesgegeven op 
basisschool Het Tangram. Nu mag ik ook hier in 
groep 3 aan de slag. De groep waar toch wel 
mijn hart ligt! Sinds januari 2017 ben ik moeder 
geworden van onze zoon Tigo en sinds maart 
van dit jaar is daar onze tweede zoon Jelle 
bijgekomen. Ik hoop een goede aanvulling te zijn 
voor het fijne MMK-team en ook bij te kunnen 
dragen aan de muzikale ontwikkeling van jullie 
kinderen op school! 
 
Beste ouders, 

Voor de meeste mensen is mijn gezicht niet echt 
nieuw meer, want ik loop vanaf begin mei al mee 
op de MMK. Ik heb 15 jaar op Curaçao gewoond 
en gewerkt en nu ben ik weer terug in Nederland 
voor een nieuw avontuur. Op de MMK ben ik 
begonnen met ondersteuning bij de kleuters en 
sinds het begin van het nieuwe schooljaar 
vervang ik op dinsdag juf Siobhan in groep 1 en 
2 en op donderdag en vrijdag ben ik de juf van 
groep 1/2B. Ook ben ik, tijdelijk, op woensdag bij 
de peuters van de Beestenboel. Kortom, 
allemaal leuke dingen en ik weet zeker dat het 
een mooi en gezellig schooljaar wordt. Dat kan 
natuurlijk ook bijna niet anders met een 
lerarenteam dat (misschien wel) het beste is van 
Rotterdam!! 

Tot ziens, 

Juf Evelien 

 

 
 

We zijn gestart met een nieuwe methode voor wereld- 
oriëntatie. We hebben ons in het vorige schooljaar in 
een nieuwe methode verdiept. Er zijn door de 
leerkrachten, verschillende methodes bekeken en 
uitgeprobeerd. Uiteindelijk is er een keuze gemaakt. 
Het is een methode geworden waar meerdere 
vakgebieden in zijn opgenomen. Het is de methode 
Alles-in-1 geworden.  

De wereld bestaat niet uit losse vakken, Alles-in-1 
daarom ook niet. Door thematisch te werken leren 
kinderen verbanden leggen. De leerstof vormt een 
logisch geheel: kennis wordt gekoppeld aan 
vaardigheden en ervaringen. Daardoor blijft de kennis 
beter hangen en begrijpen kinderen waarom ze iets 
leren. 

Bij Alles-in-1 worden alle vakken en vaardigheden, met 
uitzondering van rekenen, schrijven en 
bewegingsonderwijs, in thematische samenhang 
aangeboden. Bij Alles-in-1 worden taal, spelling en 
lezen gekoppeld aan de thematische teksten, verhalen 
en gedichten. Daarnaast komen de thematische 
begrippen ook terug bij expressie en praktische 
vaardigheden. Zo worden de woorden en begrippen 
binnen een logische context herhaald en gekoppeld 
aan een ervaring. We zijn met het team erg enthousiast 
over deze methode en hebben veel zin om ermee aan 
de slag te gaan. We zullen u middels de nieuwsbrief op 
de hoogte houden over de invoering en werkwijze.  

 



 

 

CONTINUE ROOSTER – We hebben begrepen dat het onderwerp continue rooster met enige 
regelmaat door de ouders onderling besproken wordt. We willen hier daarom een reactie op 
geven. De school is niet voornemens om met een continue rooster te gaan werken. Een aantal 
collega’s heeft ervaring met dit concept. Hun ervaring is dat de kinderen hier niet enthousiast over 
zijn. De kinderen ervaren het als een lange en vermoeiende dag, met name door de korte pauzes. 
Zij hebben in de pauzes niet lang genoeg de tijd om even tot rust te komen of te ontspannen. 
Daardoor kunnen zij in de middag zich moeilijk concentreren op hun werk. De inbreng van 
kinderen, is zoals u weet voor ons van grote waarde. Dit heeft ons doen besluiten om in de nabije 
toekomst niet met een continue rooster te gaan werken. We hopen u hiermee voldoende 
geïnformeerd te hebben.  

 
 

 
DALTON 

 

De daltonwerkgroep heeft de lijnen weer uitgezet voor het komende schooljaar. Er zijn verschillende 
zaken waar we met elkaar mee aan de slag gaan. Elke klas gaat dit jaar drie coöperatieve werkvormen 
aanbieden. We zijn gestart met het tutor-leren. Elke groep is gekoppeld aan een lagere en hogere 
groep. Aan de lagere groep bieden zij ondersteuning en van de hogere groep krijgen ze ondersteuning. 
Zo leren kinderen elkaar te helpen en wordt het samenwerken bevorderd. Ook gaan we in de groepen 
met de ik-doelen voor verantwoordelijkheid aan de slag. De doelen zijn nieuw en zullen dus met de 
kinderen besproken worden en met regelmaat worden herhaald. Deze ik-doelen, zullen tijdens de 10-
minuten gesprekken in november met de ouders worden besproken.  

Open middag bij de Beestenboel 
Op vrijdag 11 oktober organiseert de 

Beestenboel een open middag in het kader van 
de Kinderboekenweek. Iedereen is welkom om 

deze middag te bezoeken. Alle peuters zijn 
welkom. Dus als u peuters in uw buurt kent, 
nodig ze uit om op 11 oktober om 13.00 uur 

naar de Beestenboel te komen. 
Er zijn verschillende activiteiten en er is 

uiteraard iets lekkers voor de kinderen en hun 
ouders.Tot 11 oktober 13.00 uur! 

 
 

KINDERRAAD  
De nieuwe kinderraad is door de kinderen gekozen. Ze hebben er weer ontzettend veel zin in 
en hebben afgelopen woensdag hun eerste vergadering gehad. Er zijn verschillende 
onderwerpen besproken en er zat ook al post in hun ideeënbus. De kinderraad heeft goede 
ideeën over het overblijven. Dit gaan we met elkaar oppakken. We zullen u middels de 
nieuwsbrief met regelmaat op de hoogte houden over de plannen van de kinderraad.  

  
 

 
 

Bezoekadres: 
Robert Kochplaats 346 
3068 JD, Rotterdam 

010 4206661 


