
We gaan aan de laatste 8 weken 

beginnen. Het schooljaar is om-

gevlogen. Wat hebben we weer 

een hoop gedaan dit jaar. We 

kijken terug op veel leuke en 

feestelijke activiteiten. Afgelo-

pen week is juf Siobhan in het 

huwelijksbootje gestapt. Juf 

Siobhan en haar man Gino heb-

ben genoten van een feestelijke 

dag. Voor de meivakantie heb-

ben we juf Anke haar 25-jarig 

jubileum gevierd. Dit hebben we 

gedaan onder het genot van een 

heerlijke high tea. Juf Anke is 

namelijk dol op thee en zoetig-

heid. Begin april was er een ver-

rassingsfeestje ter ere van het 

25-jarig jubileum van juf Sadha-

na georganiseerd. Zij werd ook 

op school verrast door de mooie 

rozetten die de kinderen voor 

deze gelegenheid hadden gemaakt. 

Juf Sadhana heeft alle kinderen op 

een gebakje getrakteerd. Ter gele-

genheid van dit jubileum hebben juf 

Anke en juf Sadhana een ‘Uiltje’ 

ontvangen van het schoolbestuur 

de RVKO.                                   

De juffen van de peuters en de kleu-

ters zijn heel blij dat de ouders bij 

het brengen van de kleuters, de 

kinderen alles zo goed zelfstandig 

laten doen. Er wordt bijna geen 

hulp geboden bij het uitdoen en 

ophangen van de jassen en tassen. 

Ook komen de ouders niet elke dag 

en niet te lang mee naar binnen. 

We vinden het heel fijn dat u zo 

goed meehelpt met de zelf-

standigheid van de kin-

deren. Helaas ontstaan er bij 

het naar school brengen van 

de kinderen ‘s morgen en bij 

het ophalen om 15.00 

uur, gevaarlijke en on-

wenselijke situaties tus-

sen auto’s en fietsers. Er 

zijn nog steeds automo-

bilisten die te weinig rekening houden 

met ouders en kinderen die op de fiets 

naar school komen. Ook de fietsenrekken 

op het plein bij de fotograaf worden 

klemgezet door auto’s. We willen u drin-

gend vragen om rekening te houden met 

elkaar en gevaarlijke situaties te voorko-

men. Alle kinderen en hun ouders moe-

ten veilig naar school kunnen.  We reke-

nen op uw medewerking.  

Met vriendelijke groet, 

Juf Sadhana en meester Robbert 

Van de directie... 

 12 mei 2022 

20 mei   Schoolreis  

25 mei 2022  Afsluiting themaweek duurzaamheid (12.30 –13.00 uur) 

26 en 27 mei 2022 Vrije dagen i.v.m. Hemelvaartsdag 

6 juni 2022  Vrije dag i.v.m. Pinksteren 

7-10 juni 2022  Kamp groep 8 

21 en 22 juni 2022 Rapportgesprekken groep 3 –7  

4 juli 2022  Afscheidsavond groep 8 

5 juli 2022  Wenmiddag 

8 juli 2022  Eerste dag van de zomervakantie 

Belangrijke data 



Burgerschap is een belangrijk vak op de 

MMK. In het gele kader hiernaast, kunt 

u lezen, waarom burgerschap zo be-

langrijk is. Na de meivakantie zijn we 

gestart met de themaweken, die wij 

ieder schooljaar in het kader van bur-

gerschap houden. Dit jaar is het thema: 

duurzaamheid. Een belangrijk onder-

werp in deze tijd, waarin kinderen vaak 

te horen krijgen, dat het met onze aar-

de en het milieu niet zo goed gaat. Wij 

willen kinderen graag leren om verant-

woordelijkheid te dragen voor zichzelf, 

de medemens en de omgeving, en daar-

om is duurzaamheid zo’n mooi onder-

werp. Want wat kan een kind concreet 

doen om ervoor te zorgen dat de aarde 

gezond blijft?  

In deze themaweken worden door de 

leerkrachten lessen gegeven over dit 

onderwerp. In de verschillende groepen 

komen andere onderwerpen aan de 

orde. In de ene groep staat zwerfafval 

centraal, in de andere groep waterge-

bruik, in een volgende groep gaat het 

over voedselverspilling. Er worden in de 

groepen ook gastlessen gegeven door 

Eneco, Evides, de Plastic Whale founda-

tion en een imker. Een archeoloog komt 

vertellen hoe duurzaam de mensen 

vroeger leefden. Er worden bezoeken 

gebracht aan de Blijde Weide,  het Be-

lasting en Douane museum, het Stads-

archief en Museum 40-45. Tijdens al 

deze bezoeken, staat het thema duur-

zaamheid centraal. In de groepen 3 t/m 

8 wordt ook gewerkt met de methode 

Waterspaarders. Bij deze methode wor-

den kinderen bewust gemaakt van de 

hoeveelheid water dat zij gebruiken bij 

bijvoorbeeld het douchen.  

Daarnaast staat duurzaamheid natuur-

lijk ook tijdens de crealessen, de mu-

zieklessen en bijvoorbeeld de lessen 

woordenschat centraal.  De kinderen 

van groep 7 en 8 hebben samen met juf 

Liesbeth een lied gecomponeerd!  

Op 25 mei zullen de groepen alles wat 

ze hebben geleerd en ervaren aan el-

kaar presenteren. Bij mooi weer doen 

ze dit bij de marktkramen die op het 

schoolplein komen te staan. Van 12.30 

tot 13.00 uur zijn ook alle ouders van 

harte welkom om bij de kramen langs te 

wandelen. Uw eigen zoon of dochter 

kan u van alles vertellen bij de kraam 

van zijn of haar groep. 

Hieronder vindt u  de foto’s van de ope-

ning van de themaweken en de eerste 

werkjes.  

Themaweken duurzaamheid 
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Ook op de MMK willen wij de kin-

deren voorbereiden op hun deelna-

me aan de samenleving. Ons doel is 

om de kinderen zich te laten ont-

wikkelen tot fearless human be-

ings, kinderen die initiatief durven 

nemen, verantwoordelijkheid dra-

gen voor zichzelf, de medemens en 

de omgeving, kinderen die zich een 

mening kunnen vormen en voor 

hun mening kunnen en durven uit-

komen, kinderen die het wereld-

beeld 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 samenle-

ving.  



Hallo, 

Mijn naam is Gwenny en ik loop stage 

bij de kleuters. Elke donderdag en vrij-

dag loop ik stage in de groep van juf 

Marjolein. Ik doe de opleiding onder-

wijsassistent en ik zit nu in mijn eerste 

jaar. Ik hou zelf van knutselen en ik vind 

het ook leuk om voor te lezen. 

Groetjes Gwenny  

 

 

 

 

 

 

Ik ben Jasly Ellis, ik ben 17 jaar en ik loop 

hier stage op de peuterspeelzaal bij de 

Lammetjes. Ik zit op het Albeda College, 

daar doe ik Helpende Zorg en Welzijn 

niveau 2. Naast mijn stage ga ik naar 

school, werk ik en doe ik soms leuke din-

gen met mijn vrienden. Over 10 jaar zie 

ik mezelf als een verloskundige die voor 

haar zelf werkt en zelfstandig is. 

Even voorstellen…. 

Maar wat is nu intrinsieke motivatie? 

Intrinsieke motivatie is de motivatie, 

omdat jezelf iets wilt. Het tegenoverge-

stelde hiervan is extrinsieke motivatie. 

Dit is motivatie door prikkels van bui-

tenaf (bijvoorbeeld een beloning). 

Wij hebben geleerd dat wij de intrinsie-

ke motivatie van onze kinderen kunnen 

aanboren door hen zelf verantwoorde-

lijk te maken voor het eigen schoolwerk 

en hen actief bezig te laten zijn. Bete-

kent dit dan dat de kinderen zelf mogen 

bepalen wat ze gaan leren? Het ant-

woord hierop is: Nee. Ze mogen wel zelf 

bepalen hoe ze iets willen leren, dus de 

weg om een doel te bereiken. 

 

Opleiding dalton pedagogisch mede-

werker 

Op 16 maart zijn alle juffen van kinder-

opvang de Beestenboel gestart met de 

opleiding ‘Dalton pedagogisch mede-

werker’. De opleiding wordt verzorgd 

door Hanneke Drost van KPZ. Tijdens 

deze opleiding zullen zij kennis opdoen 

over de achtergrond van het daltonon-

derwijs, kijken naar de invulling van de 

kernwaardes van Dalton en hun dalton-

kennis en ervaring gaan koppelen aan 

de praktijk. Zij zullen deze reis vastleg-

gen in een portfolio, waarbij zij vooral 

kijken naar hun eigen ontwikkeling. De 

juffen waren na de eerste bijeenkomst 

erg enthousiast en kijken uit naar de 

volgende bijeenkomsten. Wij wensen 

hen allemaal veel succes, maar vooral 

plezier! 

Studiemiddag Dalton 

Niet alleen de kinderen op de MMK 

leren elke dag weer, maar ook alle 

juffen en meesters. Zo hebben wij op 

woensdag 18 maart een studiemiddag 

Dalton gehad. Tijdens deze studiemid-

dag hebben wij van Hanneke Drost uit-

leg gekregen over intrinsieke motivatie 

en kindgesprekken. 

Lerende juffen en meesters?  
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Ieder schooljaar verwelkomen we,  

zowel op de peuterspeelzaal als op de 

basisschool, stagiaires van verschillen-

de opleidingen. Enthousiaste jongens 

en meiden die een opleiding volgen tot 

onderwijsassistent, leerkracht of peda-

gogisch medewerker.  We vinden het 

heel belangrijk om stagiaires in de 

school te begeleiden. We kunnen onze 

toekomstige collega’s veel leren. We 

kunnen ze laten zien hoe mooi het is 

om te werken met kinderen en daar-

naast zijn hun extra handen in de klas 

super fijn. Het geeft onze collega’s 

meer ruimte om kinderen extra uitleg 

te geven, een kindgesprek te voeren of 

om eens goed te kunnen kijken wat in 

een groep gebeurt. Gwenny en Jasly 

Ellis stellen zich in deze nieuwsbrief 

aan u voor: 

Uiteraard hebben de kinderen hier 

wel begeleiding bij nodig. De kindge-

sprekken zijn hier een handig middel 

voor. Tijdens deze gesprekken wordt 

er met een kind gesproken over de 

manier van leren die het kind heeft 

uitgekozen (het proces): Was het een 

juiste keuze? Waar liep het kind te-

genaan? Kinderen krijgen hierdoor 

inzicht in hun eigen vaardigheden, 

houding en gedrag en leren verant-

woording af te leggen over hun ge-

maakte keus. 

Het was een inspirerende middag en 

samen zullen we nu gaan kijken hoe 

we hier vorm aan gaan geven. 



Impressie Koningsdag 

Wat was Koningsdag weer een prachtige dag! 

De vlag hing in top, de vlaggetjes aan de hek-

ken. Het weer was perfect: niet te warm en 

niet te koud. Er waren ontzettend veel hulp-

ouders aanwezig om te helpen bij de spelle-

tjesochtend. Iedereen was in oranje, rood, wit 

of blauw. Door de springkussens leek het 

plein wel een speeltuin, waar niet alleen de 

kinderen van de MMK van hebben genoten, 

maar ook onze buurkinderen van de Regen-

boog. De dag werd afgesloten met het vakan-

tielied, waarna iedereen kon genieten van 

twee vrije weken. 

Dank aan iedereen die ons deze dag geholpen 

heeft. Samen hebben we er voor de kinderen 

van de MMK een hele mooie dag van kunnen 

maken.  



Het lijkt al weer een hele tijd geleden, maar nog maar 4 weken geleden hebben we met 

alle kinderen van de school het Paasfeest gevierd op Witte Donderdag. Het was ont-

zettend leuk om te zien dat zo veel kinderen gehoor gegeven hadden aan de vraag om 

op deze dag in het wit naar school te komen. Nadat de onderstaande foto was gemaakt, 

hebben alle kinderen van een lekker paasontbijt genoten.  Er zijn paaseitjes gezocht en 

er zijn heel wat vrolijke paasknutsels gemaakt. In de aula was een tentoonstelling door 

de kinderen gemaakt. In iedere groep is in aanloop naar het paasfeest aandacht geweest 

voor het thema Troost. Niet alleen de kinderen hebben de tentoonstelling bekeken, 

maar ook veel ouders hebben in de aula gekeken naar alles wat te zien was.  

Witte Donderdag op de MMK 

Robert Kochplaats 346-348 

3068 JD 

Rotterdam 

Tel.: 010-4206661 

Email: info@mmkschool.nl 

U kunt ons ook 

vinden op  

Facebook en 

Instagram 
Meer informatie over 

onze school kunt u 

vinden op de websi-

te: 

www.mmkschool.nl 


