NIEUWSBRIEF
13 Oktober
EDITIE 1
Beste ouders/verzorgers,
Vandaag ontvangt u de 1e nieuwsbrief van dit jaar. We zijn het schooljaar
gestart, wederom rekening houdend met alle maatregelen die ons vanuit het
RIVM en schoolbestuur zijn aangegeven. We kunnen in alle eerlijkheid
Houdt u er rekening mee
zeggen, dat we ons goed aan alle maatregelen houden. De afstand tot
dat uw kind om 08.30 uur en
elkaar, het minimale fysieke contact met de kinderen en de afspraak om
om 13.15 uur in de klas
zo weinig mogelijk volwassenen in de school te hebben, lukt ons allemaal goed.
moet zijn?
Meer dan ons uiterste best kunnen we echter niet doen. We kunnen met alle
regels die wij hanteren niet garanderen dat het coronavirus onze
Als uw kind dan pas op het
school niet binnenkomt. We zijn heel blij dat er begrip is van de ouders voor
plein aankomt, is uw kind
de keuzes die wij maken. Uiteraard missen wij de contacten met de ouders.
te laat.
De gastvrijheid die u normaliter van ons gewend bent, is in deze tijd helaas
ver te zoeken. Als u vragen of opmerkingen heeft, of een boodschap voor
de leerkracht, dan kunt u altijd een van de leerkrachten aanspreken die
op het plein staan. Bij alle breng- en ophaalmomenten staan er collega’s bij
het hek. Schroom niet om een van hen aan te spreken als dat nodig is.
Natuurlijk hopen we op betere tijden, maar we zijn ons er
tegelijkertijd van bewust dat de huidige situatie nog lang kan gaan duren.
Donderdagmiddag luiden we
Voor de mogelijkheid om oudergesprekken in de school te gaan voeren
met elkaar de vakantie in.
is het belangrijk dat u zich aan de afspraken houdt die wij met u maken.
Dat betekent handen desinfecteren bij binnenkomst, het dragen van een
Om 14.55 uur staan we met
mondkapje en het houden van 1,5 m afstand. Als u gezondheidsklachten
alle
kinderen op het plein en
heeft kan de afspraak niet doorgaan. Wij zullen u bij aanvang van het
zingen
dan het vakantielied.
gesprek vragen of u geen gezondheidsklachten heeft. Ook hierin rekenen
wij op uw begrip. ‘s Morgens gaan wij met de groepen om 08.25 uur naar
We vinden het leuk als u er
binnen en ‘s middags om 13.05 uur. We doen dit zodat we op tijd met de
achter het hek op 1,5 m bij
lessen kunnen beginnen. Er zijn altijd leerkrachten op het plein aanwezig die
bent.
de kinderen die na deze tijd aankomen kunnen opvangen.
Met vriendelijke groet,
Sadhana Raaijmakers en Michiel Breijs

Maandsluiting
Kinderboekenweek
STUDIEDAG
Op 21 september j.l. was er een studiedag op de MMK-school.
Het team was in twee groepen verdeeld. De peuter- en
kleuterleerkrachten hadden in de ochtend een workshop die
georganiseerd was door M&M fysiotherapie. Kinderfysiotherapeut
Muriel die 1 ½ dag in de week aan onze school verbonden is,
verzorgde deze ochtend. Zij heeft aan de hand van veel
praktijkvoorbeelden de collega’s praktische tips gegeven, waarmee
zij direct in de klas aan de slag kunnen. Het ochtendprogramma voor
de groepen 3 t/m 8 werd verzorgd door het bedrijf Novilo. Zij helpen
ons dit schooljaar om de kinderen die daar behoefte aan hebben,
meer uitdaging te bieden in de klas. We hebben met hen ook naar de
doorgaande lijn in de school gekeken. Beide partijen komen in de
loop van het schooljaar terug om de vervolgstappen in gang te zetten.
Het middagprogramma werd verzorgd door onze eigen
daltonwerkgroep. We hebben o.a. aandacht gehad voor de ik-doelen,
cooperatieve werkvormen en het tutorleren. Er is gesproken en
kennis gedeeld over het voeren van kindgesprekken en er is kort
gesproken over de intrinsieke motivatie van kinderen. Dalton is ook
een speerpunt op school en komt gedurende het schooljaar op
vergaderingen en studiedagen weer terug op de agenda.
Op de studiedag van 31 oktober staat het rekenonderwijs op het
programma. Het verbeteren van het rekenonderwijs en dus ook
het verbeteren van de leerkrachtvaardigheden is dit schooljaar
een speerpunt. Afgelopen donderdag heeft meester Jelle
(rekencoordinator) samen met Ine van der Sluis van het bureau
“Onderwijs maak je samen” de eerste ronde klassenbezoeken
afgelegd. Er is een werkgroep rekenen samengesteld die de
voortgang en ontwikkeling volgt en bespreekt. Op 31 oktober
staat voor de onderbouw ook weer motoriek op het programma.
Vandaag zullen we ons bezig houden met de schrijfmotoriek en
fijne motoriek. Uiteraard is de school, inclusief de Beestenboel,
op deze dag gesloten.
In de kalender staat op het overzicht van de vakanties en vrije
dagen dat er op vrijdag 6 november een studiedag is. Deze datum
staat fout in het overzicht en klopt niet. Vrijdag 6 november is een
gewone schooldag en alle kinderen worden op school verwacht.
Ook de Beestenboel is op deze dag open. Onze excuses voor de
foute vermelding in de kalender.

Tutorleren in groep 3

EVEN VOORSTELLEN……
Beste ouders,
Mijn naam is Idske Lai- Broekema, 30 jaar, getrouwd, 2 kinderen en woonachtig in Ommoord.
Sinds dit nieuwe schooljaar kan ik met veel enthousiasme vertellen dat ik deel uit mag maken van het MMK
team. Van dinsdag t/m vrijdag ben ik aanwezig als conciërge en administratief medewerker.
Indien er opmerkingen en/of vragen zijn, kunt u altijd bij mij terecht.
Groetjes,
Idske

ETEN OP SCHOOL
We vinden het belangrijk dat kinderen gezond eten. We merken steeds vaker dat kinderen eten of drinken bij
zich hebben, dat niet binnen deze categorie valt. Daarom doen we een beroep op u. Tussen de middag vragen
we u om een boterham te geven en voor de ochtend pauze een stukje fruit, boterham of een ander verantwoord
tussendoortje. Het is niet erg als kinderen naast hun boterham soms iets lekkers bij zich hebben. Een combinatie
van beiden mag, echter er moet wel een gezond tussendoortje of boterham tegenover staan. Wilt u ook de
hoeveelheid eten meegeven die uw kind daadwerkelijk op kan eten? Kinderen hebben soms hele volle trommels
bij zich, die ze niet leeg krijgen.
Dank voor uw begrip en medewerking!

PARKEREN
De bewoners van de flat hebben last van de ouders van de MMK die met de auto naar school komen.
Het gaat hierbij om de ouders die niet in een parkeervak parkeren. Zouden jullie er alsjeblieft op willen
letten dat er bij het naar school brengen van de kinderen in de parkeervakken geparkeerd wordt? Wij
willen graag goeie buren zijn voor de bewoners van de Robert Kochflat. Bedankt voor uw medewerking.

Bezoekadres:
Robert Kochplaats 346
3068 JD, Rotterdam
010 4206661
mmkschool.nl

