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         Rotterdam, 24 september 2021  
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Vanaf zaterdag 25 september a.s. wordt de 1,5 meter regel losgelaten. Dit gaat voor een hoop 
verandering zorgen, zo ook op de MMK.  
De ouders zijn vanaf a.s. maandag weer welkom in de school.  
 
In de afgelopen 1 ½ jaar hebben we het contact met de ouders zeker gemist en we zijn blij dat er 
weer meer dingen mogelijk zullen zijn in de school.   
Echter, het heeft ons en met name de kinderen ook veel opgeleverd. Vanuit onze daltongedachte, 
kijkend naar een stukje zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid, hebben we hier in de 
afgelopen tijd vanaf de peuters t/m groep 8 bij de kinderen een enorme ontwikkeling in gezien. 
Zelfstandig naar binnen, zelf je jas ophangen en tas uitpakken en eenmaal in de klas lekker aan het 
werk. Er was rust in de school en de leerkracht kon alle aandacht aan de kinderen besteden. 
Omdat u bewust voor ons daltononderwijs heeft gekozen, gaan we ervan uit, dat ook u deze 
ontwikkeling bij de kinderen zal waarderen. Om dit te kunnen waarborgen, willen we uw 
medewerking vragen bij het volgende. 
 
We vragen u om niet elke dag mee naar binnen te gaan. Geef uw kind de ruimte om de dingen 
zelfstandig te (blijven) doen.  
Als u mee naar binnen gaat, laat uw kind dan zelf zijn/haar jas ophangen en tas uitpakken. Dit heeft 
uw kind tenslotte voor een hele lange periode zelf gedaan en we weten dat alle kinderen dit kunnen. 
De aandacht van de leerkracht blijft voor de kinderen. We vinden het fijn om ’s morgens de tijd te 
hebben voor het begroeten van de kinderen.  
Blijft u niet té lang in de klas. U zult begrijpen, dat het niet wenselijk is dat het in de klas te druk 
wordt. Als dit het geval is, zal de leerkracht ouders vragen om te gaan. Er mag om drukte te 
voorkomen, 1 ouder per kind mee naar binnen.  
Een paar minuten voor half 9 gaat de bel. We verwachten dat ouders dan de klas verlaten, zodat we 
in alle groepen om 08.30 uur kunnen beginnen met de lessen.  
 
Bij de Beestenboel mogen de ouders net als op de MMK mee naar binnen van 08.20 – 08.30 uur. 
Ook de peuters hebben in de afgelopen maanden laten zien dat ze heel zelfstandig zijn. Daarom 
vragen we u als ouder, om uw peuter zijn eigen jas en tas te laten opruimen. De peuters die tussen 
08.30 – 08.45 uur worden gebracht, worden net als voorheen buiten opgehaald door de leidsters. 
De peuters van de ochtendgroep kunnen om 11.45 uur opgehaald worden bij de voordeur (op 
dezelfde plek waar de kinderen ’s morgens naar binnen gaan). De juffen zullen de kinderen daar 
naar buiten brengen.  
De organisatie van de middaggroepen blijft hetzelfde. Dit i.v.m. de drukte op het plein wegens de 
overblijf.  
 
Ook op andere momenten zijn de ouders weer welkom in de school. We zullen met elkaar onze 
draai hierin weer moeten vinden. Als er dingen niet altijd even soepel verlopen, vragen we graag om 
uw begrip. Goed blijven communiceren met elkaar blijft belangrijk. We gaan er een mooi jaar van 
maken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Sadhana Raaijmakers en Robbert van de Velde 


