29 november 2021

Van de directie….
De eerste maanden van het
schooljaar zitten er bijna op.
Nog 4 weken tot de kerstvakantie. We zijn het schooljaar goed gestart en hebben
gelukkig veel activiteiten
met elkaar kunnen doen.
Denk aan het beginfeest, de
1e maandsluiting, de Kinderboekenweek, skatebordlessen, bezoek aan het Wereldmuseum, voorstellingen in
de Romeynshof en de kinderboerderij. Helaas gaat er
voor de komende weken
weer het één en ander veranderen. We waarderen het
enorm dat u steeds begrip
toont voor de aanpassingen
die wij op school hebben
moeten doen. Ook vanmorgen was het fijn om te zien

dat zo goed als alle kinderen
uit de bovenbouw met een
mondkapje naar school kwamen. De weinige kinderen
die er geen hadden, waren
hem vergeten. Het is voor
ons belangrijk om de school
veilig te houden voor de
kinderen en voor het team.
Alleen dan kunnen we er
met elkaar voor zorgen dat
de scholen openblijven. We
doen ons uiterste best om
alle groepen op te vangen bij
ziekte of uitval van een leerkracht. Helaas kunnen we u
niet beloven dat dit altijd het
geval is. Op een dag als vandaag, als er maar liefst 4
collega’s niet op school zijn,
is het met veel pijn en moeite op te vangen. We zijn blij

dat het ons weer gelukt is,
maar rekenen ook hier weer
op uw begrip als het ons een
keertje niet lukt en we een
groep thuisonderwijs moeten geven. We zullen u altijd
tijdig proberen te informeren als hier sprake van is.
Voor nu kijken wij en de kinderen uit naar het Sinterklaasfeest van a.s vrijdag.
We ontvangen de Sint en
zijn Pieten buiten op het
kleine plein. Woensdag kijken we met alle kinderen
naar de surprisetentoonstelling en gaan we genieten van
alle mooie surprises. Wij
wensen u voor later in de
week een heel heerlijk
avondje en wensen iedereen
een goede gezondheid.

Rommelpiet op de MMK

Belangrijke data
Vrijdag 3 december 2021:

Sinterklaasfeest op school. Alle kinderen zijn om 14.00 uur uit.

Woensdag 22 december 2021:

Kerstdiner

Donderdag 23 december 2021:

Kerstviering in de kerk

Vrijdag 24 december 2021:

Vrije dag, begin van de kerstvakantie

Maandag 10 januari 2021:

Studiedag, kinderen zijn vrij

Woensdag 26 januari 2021:

Start Nationale Voorleesdagen
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Studiedag 10 november 2021
Op woensdag 10 november waren alle
kinderen vrij, zodat alle peuterleidsters
en leerkrachten zich met elkaar weer
konden verdiepen in de ontwikkelingen
van de school.
De leerkrachten van groep 1-2 en 3 hebben bij elkaar gezeten om, onder begeleiding van Alette Schoenmaker
(Onderwijs Maak je Samen) verder te
kijken naar het woordenschatonderwijs
en het begrijpend luisteren. Er is besproken wat er al goed gaat en wat er
nog verbeterd kan worden. Ook zijn er
samen lessen voorbereid voor begrijpend luisteren en heeft Alette meegekeken en tips gegeven.
Alette Schoemaker bezoekt dit schooljaar alle teamleden in de groep om lessen te bekijken voor alle talige vakken
om de collega’s feedback te geven op
hun les.
De collega’s van de Beestenboel hadden
hun studiedag op de Kleine Plantage. Zij
hebben een gedragsworkshop gevolgd.
De groepen 4 t/m 8 hadden een studiedag over de methode Alles-in-1. We
hebben met elkaar kennis opgehaald en
nieuwe kennis gedeeld. Ook hebben we
met elkaar vooruit gekeken naar de
werkwijze voor de rest van het schooljaar. Danielle Rood, schoolbegeleider
van de methode, komt in januari in alle
groepen op bezoek om ons op de werkvloer nog van tips en adviezen te voorzien.

Op dinsdag 9 november heeft
groep 6 een bezoek gebracht aan
de kinderboerderij in Ommoord.
Het onderwerp van de les was:
Paddenstoelen en schimmels. De
kinderen hebben uitleg gekregen
over paddenstoelen en schimmels.
Ze hebben met elkaar gezocht naar
paddenstoelen en schimmels en ze
onderzocht. Ook konden de kinderen genieten van een heerlijke
paddenstoelensoep!

BURGERSCHAPSLESSEN

Bezoek Wereldmuseum

De lessen van het Wereldmuseum
horen bij de burgerschapslessen die
op alle scholen gegeven worden.
Ook op de MMK willen wij de kinderen voorbereiden op hun deelname aan de samenleving. Ons doel is
om de kinderen zich te laten ontwikkelen tot fearless human beings,
kinderen die initiatief durven nemen, verantwoordelijkheid dragen
voor zichzelf, de medemens en de
omgeving, kinderen die zich een
mening kunnen vormen en voor hun
mening kunnen en durven uitkomen, kinderen die het wereldbeeld
van een ander respecteren. Om die
ontwikkeling bij kinderen op gang te
brengen en verder te ontwikkelen,
laten we de kinderen kennismaken
met allerlei facetten die een rol spelen in onze samenleving.

Op dinsdag 23 november hebben de
groepen 5 t/m 8 een bezoek gebracht
aan het Wereldmuseum. De groepen 5,
6 en 7 hebben in het museum een reis
gemaakt door de tijd en de ruimte. Op
reis gaan is spannend. Je ziet dingen die
je nog nooit hebt gezien! In het museum overbrug je met één voetstap tijd en
afstand en kun je weer nieuwe indrukken of ervaringen opdoen.
Groep 8 heeft in het Wereldmuseum de
les: ‘What a genederful world’ gevolgd.
In deze les hebben de kinderen onderzocht welk beeld zij hebben over jongens en meisjes en hoe zij daar zelf inpassen.
De groepen 1 t/m 4 hebben op school
een gastles gekregen van docenten van
het Wereldmuseum. De kinderen hebben bekeken welke dieren welke speciale krachten hebben en zichzelf de vraag

Start Leerplein op de MMK
In samenwerking met Buurtwerk
Ommoord is op school het Leerplein
gestart. Het Leerplein wordt iedere
dinsdagmiddag na schooltijd georganiseerd voor kinderen uit groep 6, 7 en 8
die zich hiervoor hebben aangemeld.
Van 15.00 uur tot 16.30 uur kunnen
kinderen onder begeleiding van Ana
Budimir van Buurtwerk en meester Luc
van Bijlesleraar.BV hun huiswerk maken
en leren of aan hun doelen werken. Er

kunnen maximaal 15 kinderen aan het
Leerplein deelnemen. Wanneer er meer
kinderen worden aangemeld, ontstaat
er een wachtlijst. De ouders van de
deelnemende kinderen worden door
Ana uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek op school. Heeft u vragen
over het Leerplein? Dan kunt u deze
stellen aan de leerkracht van uw zoon
of dochter of aan de intern begeleider
van de bovenbouw: Anke Boelema.

Even voorstellen: Ana Budimir
Ik ben Ana Budimir en ik werk sinds
2008 bij Buurtwerk met kinderen en
ouders. Daarnaast ben ik ook mediacoach en geef ik lessen mediawijsheid
op scholen. Wij zitten in het Huis van de
Wijk Ommoord, vroeger bekend als
Buurthuis De Molshoop. Met een enthousiast team zetten we ons in voor de
bewoners van 0 tot 100 jaar. Bewoners
kunnen aan uiteenlopende activiteiten
en diensten deelnemen, maar deze ook
zelf organiseren. Denk hierbij aan SamenSpeelOchtend voor 0 t/m 3 jaar,

KidsClub 5 t/m 9 jaar, Tienerkoken, Jongeren Meet Up, Checkpoint administratieve hulp en Taallessen voor volwassenen! Kijk voor een activiteitenoverzicht
op onze website Buurtwerk.nl of op
onze Facebook pagina ‘Ommoord –
Buurtwerk’.
Heeft u vragen,
mail: ana.budimir@buurtwerk.nl
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gesteld welke krachten van de dieren in
henzelf zitten en van welke krachten zij
wat meer zouden willen hebben om
sterker te worden.
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Schoolmaatschappelijk werk-> Even voorstellen: Cobie en Deveny
Op de MMK werken twee schoolmaatschappelijk werkster: Cobie Moret en
Deveny van Nes.

De gesprekken kunnen zowel thuis als
op school plaats vinden. Er zijn geen
kosten aan verbonden.

Schoolmaatschappelijk werk kan ingeschakeld worden, wanneer psychosociale problemen het functioneren en/of de
leerprestaties van een kind nadelig beïnvloeden. De SMW-er gaat samen met
u op zoek naar mogelijke oplossingen.
Door gesprekken met u, de leerkracht
en uw kind inventariseert de SMW-er
de situatie rondom uw kind. Soms is er
meer nodig en kan zij u naar andere
hulpverlening doorverwijzen voor de
zorg die bij uw kind past. Het schoolmaatschappelijk werk biedt kortdurende hulpverlening. Daarnaast kan het
maatschappelijk werk advies geven
rondom financiën. Dan kunt u denken
aan het jeugdsportfonds. In moeilijke
tijden is het fijn dat er professionals zijn
die met u mee kunnen denken, naast u
kunnen staan en ondersteuning kunnen
bieden.

Cobie Moret werkt al vele jaren als
SMW-er op onze school en is voor veel
ouders en kinderen een bekend gezicht.

De intern begeleider of leerkracht kan u
verwijzen naar het schoolmaatschappelijk werk en natuurlijk mag u zelf ook
contact opnemen via de school, als u
iets wilt bespreken.
Gesprekken met de schoolmaatschappelijk werker zijn vertrouwelijk en met
uw gegevens wordt zorgvuldig omgegaan.

Toch heb ik de overstap gemaakt
naar de opleiding Social Work. Ondertussen ben ik alweer een paar
jaar aan het werk als schoolmaatschappelijk werker bij MDRplus.
Ik ben maandag t/m vrijdag werkzaam. Vooral op de woensdagen
kunt u mij vinden op de MMK. U kunt
mij bereiken via mijn werktelefoon:
06- 13985876 of e-mailadres:
dvnes@mdrplus.nl
Via de intern begeleider kunt u gezinnen aanmelden en deze komen terecht bij Cobie Moret. Zij stuurt de
gezinnen naar mij door als het haar
wegens drukte niet lukt om zelf op te
pakken.

U kunt Cobie zelf bereiken via haar
werktelefoon: 06-30565111 of
e-mailadres: cmoret@mdrplus.nl. Haar
werkdagen zijn maandag, dinsdag en
vrijdag.
Deveney van Nes is een nieuw gezicht
op onze school. Zij stelt zich graag aan u
voor:
Mijn naam is Deveney van Nes en dit
schooljaar ondersteun ik mijn collega
Cobie Moret met wat extra uren als
schoolmaatschappelijk werker op de
Minister Marga Klompéschool. Ik heb
altijd een grote affiniteit met de basisschool gehad en ik heb 2 jaar de opleiding Pabo gedaan.

Bezoek theatervoorstelling

De groepen 5 en 6 bezochten in het Romeynshof
de theatervoorstelling Hadassa - Ster van Perzië.
Dit is een spannend en indrukwekkend verhaal
over de moed om te zeggen wat je denkt en te zijn
wie je bent. In een sober decor zonder poppen,
met slechts enkele rekwisieten, bracht verteller
John de Winter op meesterlijke wijze een eigentijdse versie van het verhaal van Esther. De kinderen hebben ervan genoten!

Ik hoop met mijn diensten een positieve bijdrage te kunnen leveren ter
bevordering van de ontwikkeling van
de leerlingen,
de ondersteuning aan ouders en de
school.
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Schrijfdans met de oudste kleuters
Op vrijdag 10 september zijn de collega's van de onderbouw naar een workshop Schrijfdans geweest. Hier is een
hoop inspiratie opgedaan en na de
herfstvakantie zijn de eerste Schrijfdanslessen voor de oudste kleuters gestart! Maar wat is dat eigenlijk, Schrijfdans?
Schrijfdans is schrijfbewegen op muziek.
Hierbij worden grote en kleine bewegingen geoefend als voorbereiding op het
vloeiend leren schrijven in groep 3. Aan
het proces van leren schrijven kunnen
wij een belangrijk deel van de ontwikkeling van kinderen koppelen:
•

sensomotoriek (sensoriek is het
opdoen van prikkels d.m.v. zintuigen zoals de oren en ogen,
maar ook de tastzin en het evenwicht. Motoriek is het vermogen
om te kunnen bewegen, zoals
lopen, springen, huppelen, schrij-

Afgelopen donderdag zijn de kleutergroepen langs banketbakkerij
Van de Vrande geweest. Zij konden
i.v.m. de drukte van de bakkers en
de coronamaatregelen niet in de
bakkersruimte kijken, maar door de
etalage en de ruiten van de bakkerij
was genoeg te zien! Nadat ze genoten hadden van het kijken naar de
chocolademachines, de varkentjes
van marsepein, de cijfers– en letters
van chocolade en de speculaas peper– en kruidnoten mochten zij van
de bakkers ook nog een heerlijk
Sinterklaas chocolaatje proeven!

ven, knippen enz. Sensomotoriek koppelt deze samen.)
•

ontwikkeling van de hersenen

•

taalontwikkeling

•

expressie

•

creativiteit

Door de grote- en kleine bewegingen
te combineren en deze uit te voeren in
de lucht en op papier, krijgen kinderen
inzicht in ruimte, vorm en beweging.
Ook leren zij soepel en ontspannen te
bewegen. Er is een aantal beweegthema's die daarbij aan bod komen, zoals
cirkels (die hebben wij laatst gemaakt
met het maken van de zon voor het
thema feest) en de liggende acht (die
wij maken door een Piet te schrijfdansen). Schrijfdansen is heel compleet:
tast, beweging, visuele waarneming,
taal, thema's expressie en (samen-)spel
komt allemaal aan bod!

Indigo trainingen 2022
Veel ouders en kinderen zijn al bekend met de trainingen van Indigo. Indigo is
een instantie die allerlei trainingen geeft voor o.a. kinderen van de basisschool
en of hun ouders. Het aanbod voor Indigo voor 2022 zijn inmiddels bekend. De
trainingen starten in februari, april en oktober. Welke trainingen worden er gegeven volgend jaar?

6 tot 8 jaar: Hoera ik durf (training voor kinderen die graag meer willen durven)
4 tot 8 jaar: Piep zei de muis (training voor kinderen die extra steun kunnen gebruiken omdat er thuis of in hun directe omgeving sprake is van stress of spanning)
8 tot 12 jaar:
Billy Boem (Training voor kinderen die extra steun kunnen gebruiken omdat er thuis of in hun directe omgeving sprake is van
stress of spanning)
Kies (Training voor kinderen die willen leren om met de scheiding van hun ouders om te gaan)
Leer te durven (Training voor kinderen die graag meer willen durven)
Ik kies voor zelfcontrole (Training voor kinderen die willen leren minder vaak boos te zijn)
Doe praat groep (Training voor kinderen die een vader of moeder hebben die psychisch ziek is)
KERS (Training voor kinderen die een dierbare zijn verloren)
Alles Kidzz (Individuele training voor kinderen die graag willen leren veilig boos te zijn)
Amigo’s (Individuele training voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben voor de sociale emotionele ontwikkeling)
Voor meer informatie over de trainingen van Indigo, kunt u terecht op de website: https://www.indigo.nl/home/
Ook kunt u met uw vragen over de trainingen terecht bij onze schoolmaatschappelijk werkster Cobie Moret of de intern begeleiders van de school: Marieke Kouwenhoven en Anke Boelema..

U kunt ons ook
vinden op
Facebook en
Instagram

Robert Kochplaats 346-348
3068 JD
Rotterdam
Tel.: 010-4206661
Email: info@mmkschool.nl

Meer informatie over
onze school kunt u
vinden op de website:
www.mmkschool.nl

