
De lente is begonnen en we 

hebben gelukkig ook al kunnen 

genieten van het mooie weer. 

Buitenspelen in het voorjaars-

zonnetje is heerlijk en de kin-

deren willen elke dag hun jas 

wel uit tijdens het buitenspe-

len. De kinderen hebben er een 

poosje geleden met elkaar voor 

gekozen, dat de jassen uit mo-

gen bij 18 graden. Zij kunnen 

dit zelf controleren op de ther-

mometer die buiten op het 

plein hangt. We hebben de 

afgelopen tijd gemerkt dat we 

vaker ongewenst gedrag zien 

bij de kinderen. Het is soms 

lastig om je aan de regels en 

afspraken te houden en we 

merken ook dat niet elk kind 

naar een andere leerkracht of 

volwassene wil luisteren. We 

hebben hier in de afgelopen 

periode veel aandacht aan be-

steed en hebben gemerkt, dat 

er momenteel behoefte is aan 

meer duidelijkheid en struc-

tuur. Dit is ook tijdens het bui-

tenspelen en bij de gymlessen. 

Uw kind zal gemerkt hebben dat 

we strenger toezien op de regels 

in de school en dat we goede af-

spraken maken over het omgaan 

met elkaar en de manier waarop 

we buiten spelen. U zult als ouder 

ook gaan merken dat er voor kin-

deren die hier moeite mee heb-

ben, consequenties zullen zijn. 

We merken dat dit nodig is om de 

goede en fijne sfeer die we op de 

MMK gewend zijn te behouden. 

We hebben van collega's van an-

dere scholen gehoord, dat dit een 

veel voorkomende ontwikkeling is 

op scholen. De kinderen zijn door 

twee jaar corona, met de nodige 

lockdowns, de structuur van de 

school een beetje kwijtgeraakt. 

Echter, wij willen u laten weten 

dat we dit zorgvuldig oppakken.  

We hebben u in een eerdere 

nieuwsbrief laten weten dat de 

MMK school gerenoveerd gaat 

worden. Dit wordt groots aange-

pakt. De plannen om de renovatie 

aan te besteden, worden nu ge-

maakt. We zijn druk in gesprek 

met de gemeente over de tijdelijke 

huisvesting. Er is nog geen duide-

lijkheid over de uitkomst. We we-

ten wel dat we er rekening mee 

moeten houden dat de hele school 

leeg moet voor de renovatie. We 

zijn met de gemeente in gesprek 

over het plaatsen van noodlokalen 

op het plein of het verhuizen naar 

een tijdelijke andere plek. U zult 

begrijpen, dat voor de gemeente, 

de kosten die dit alles  met zich 

meebrengt, een grote rol spelen in 

de besluitvorming. Wij als MMK 

school zullen er alles aan doen om 

te zorgen voor de beste oplossing 

voor onze kinderen. We houden bij 

dit alles in het vooruitzicht, dat we 

er uiteindelijk een prachtig en fijn 

schoolgebouw voor gaan terugkrij-

gen en dat we tot die tijd wellicht 

ook enig ongemak gaan krijgen. 

Natuurlijk zullen we u op de hoog-

te houden over alle ontwikkelin-

gen.  

Juf Sadhana en meester Robbert  

Van de directie 

 31 maart 2022 

1 april 2022  Daltondag -> Iedereen is welkom om een kijkje te nemen in de school en in de groepen. 

14 april 2022  Witte Donderdag -> Iedereen mag in het wit naar school. 

15 april 2022  Goede Vrijdag  -> Vrije dag 

18 april 2022  Tweede Paasdag -> Vrije dag 

22 april 2022  Koningsspelen 

25 april 2022  Start meivakantie (twee weken) 

9 mei 2022  Themaweken ‘Duurzaamheid’ 

Belangrijke data 



U heeft eerder in de nieuwsbrief kun-

nen lezen, dat dit jaar heel veel mooie 

nieuwe boeken zijn gekocht, zodat onze 

kinderen lekker kunnen lezen op school. 

Want lezen is goed voor de taalontwik-

keling en de woordenschat, maar het 

ontwikkelt ook de fantasie van de kin-

deren en het verbreedt het wereld-

beeld. De boeken worden inmiddels 

gebruikt. De kinderen van groep 5 t/m 8 

gaan iedere week met hun groep naar 

de schoolbieb om een mooi boek uit te 

zoeken om lekker te gaan lezen.  

Alle personages werden door twee ac-

teurs gespeeld en na de voorstelling 

was er tijd voor de kinderen om met de 

acteurs na te praten over het verhaal. 

Bij de voorstelling hoorde ook nog een 

lespakket. In de groep is met de kin-

deren o.a. gesproken over bij wie je 

terecht kan als je hulp nodig hebt of 

met iemand wil praten, wanneer je je in 

zo’n situatie bevindt. Natuurlijk kunnen 

kinderen altijd terecht bij de juffen 

en meesters van de MMK, bij de 

schoolmaatschappelijk werksters, 

de kindertelefoon of een instantie 

als Villa Pinedo. 

De voorstelling en het lespakket 

werden mogelijk gemaakt en be-

taald door de gemeente Rotterdam. 

De kinderen van groep 7 en 8 hebben 

op 11 maart in de aula kunnen kijken 

naar een voorstelling van Theater In 

Feite.  De voorstelling is gebaseerd op 

het boek ‘Mijn vader woont in het tuin-

huis’ van Jacques Vriens en gaat over 

ouders die gaan scheiden.  Jaar-

lijks scheiden in Nederland ongeveer 

60.000 á 70.000 ouders. In iedere klas 

zitten één of meerdere kinderen met 

gescheiden ouders. In het verhaal hoort 

een tweeling, dat hun ouders  

gaan scheiden. Waarom? Moeten ze 

kiezen? Ze worden geconfronteerd met 

nare ruzies. Bijna loopt de echtscheiding 

uit op een vechtscheiding. Maar als het 

echt helemaal uit de hand lijkt te lopen, 

neemt de tweeling het heft in eigen 

handen.  

Schoolbibliotheek in gebruik 

Theatervoorstelling groep 7 en 8 

word er heel blij van als de kinderen me 

bij de klasdeur al enthousiast tegemoet-

komen met de vraag: “Mag ik met je 

mee?” Op woensdagochtend ben ik 

“het helpende handje” van juffrouw 

Jeanine tijdens de crea activiteiten bij 

de kleuters. Via VoorleesExpress Rotter-

dam kom ik wekelijks bij gezinnen thuis 

om samen met de ouders en de kin-

deren aan de slag te gaan met taal en 

(voor) lezen. Naast dat ik geniet om met 

de kinderen bezig te zijn, hou ik van 

lezen, wandelen (Ommoord heeft heel 

veel mooie plekjes) en verre reizen ma-

ken. Door corona heb ik dit voorlopig 

“on hold “gezet.  

Voor de ouders die mij niet kennen: 

Mijn naam is Evie Jacob. Na 44 jaar in 

het onderwijs (waarvan 12 jaar op de 

MMK-school) werkzaam geweest te zijn 

geniet ik sinds 2018 van mijn pensioen. 

Niks moet, niksen mag!! Maar het bloed 

kruipt waar het niet gaan kan. U ziet mij 

dan ook regelmatig door de school wan-

delen met een chromebook (laptop) 

onder mijn arm. Met een aantal kin-

deren uit de groepen 2, 3 en 4 volgen 

we het onlineprogramma Bouw! Een 

programma dat effectieve ondersteu-

ning biedt bij beginnende geletterdheid 

en het leren lezen. Dit programma geeft 

kinderen positieve ervaringen en ik 

Even voorstellen: Evie Jacob 
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Beste ouders, 

Mijn naam is Denise Poppelier en ik 

kom komende periode stage lopen in 

deze klas. Ik ben 20 jaar en zit in het 

derde jaar van de Pabo. Dit jaar ben 

ik begonnen met het werken leren 

traject. Ik kijk uit naar komende peri-

ode! Als jullie vragen hebben, stel ze 

gerust! U  

 

 

 

 

 

 

 

Voor alle ouders die mij nog niet ken-

nen of hebben gezien, zal ik me even 

voorstellen. Mijn naam is Kiki en ik ben 

17 jaar oud. Ik volg de opleiding 

‘gespecialiseerd pedagogisch meder-

werker’ niveau 4 op het Albeda College. 

Ik loop nu met veel plezier stage bij de 

Vlinders. U zult mij vast een keertje te-

genkomen. Tot ziens! 

 

leuk om een kaartje te krijgen. De 

kaarten zijn door de leerkrachten 

van de MMK naar het verzorgings-

huis hier in de wijk Ommoord ge-

bracht. Dit hebben we vorig jaar ook 

gedaan. De kaarten zijn gelezen on-

der het genot van een hapje en een 

Op vrijdag 18 maart was het op de 

MMK Nationale Pannenkoekdag. Een 

dag waarop aandacht wordt besteed 

aan eenzaamheid bij ouderen. Op deze 

dag hebben de kinderen heel veel pan-

nenkoeken gegeten. Sommigen aten er 

zoveel dat ze er misselijk van werden! 

De pannenkoeken waren gemaakt door 

de ouders. Na het eten van de pannen-

koeken werden ansichtkaarten gekleurd 

en beschreven met teksten. De ouderen 

die de kaarten krijgen, zullen dit met 

plezier lezen. Zo denken we ook aan de 

ouderen en voelen zij zich hopelijk een 

stukje prettiger. Het is namelijk altijd 

Even voorstellen 

Terugblik op de Nationale Pannenkoekdag 

De RVKO (Rotterdamse Vereniging voor 

Katholiek Onderwijs) is een grote 

Rotterdamse schoolvereniging waar de 

MMK-school onder valt. De RVKO or-

ganiseert jaarlijks voor de personeels-

leden van alle RVKO-scholen leuke 

activiteiten. Traditiegetrouw doet een 

groot deel van onze collega’s mee aan 

het volleybaltoernooi. Winnen is ook 

dit jaar niet gelukt, maar het was wel 

een sportieve en leuke avond. Een 

gezellige afsluiting van de werkweek.  

Volleybaltoernooi RVKO 

Pagina 3 Stagiaires op de MMK 

Ieder schooljaar verwelkomen we,  zo-

wel op de peuterspeelzaal als op de 

basisschool, stagiaires van verschillende 

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 ge-

ven, een kindgesprek te voeren of om 

eens goed te kunnen kijken wat in een 

groep gebeurt. Denise en Kiki stellen 

zich in deze nieuwsbrief aan u voor: 



Mandy van den Dries uit groep 7 is top-

sporter. Zij schaatst op hoog niveau. Om 

dit niveau te halen, maakt zij heel veel 

trainingsuren in de week. Met Mandy 

en haar ouders hebben we goede af-

spraken gemaakt om dit te kunnen 

combineren met school. Omdat we het 

heel bijzonder vinden wat Mandy voor 

haar sport doet, hebben we Mandy ge-

vraagd om hier iets over te vertellen: 

Kuntschaatsen is mijn droom,  mijn pas-

sie. Ik zit op kunstschaatsen sinds ik 4 

jaar was. Ik vind het leuk, omdat je van 

alles kan doen, bijvoorbeeld dansen en 

springen. Toen ik 5 jaar was, heb ik mijn 

eerste wedstrijd gedaan. Ik vond het 

leuk en ik wilde steeds meer. Ik ging 

steeds meer trainen en ik heb heel veel 

wedstrijden gedaan. Toen ik 9 jaar was, 

was ik geselecteerd door de KNSB voor 

de talent kinderen. Ik ging nog meer 

trainen. Nu ben ik zo’n 25 uur in de 

week bezig met kunstschaatsen. In de 

vakantie train ik verder en in zomerva-

kantie train ik nog meer. Dit jaar was 

mijn doel om deel te nemen aan het  

Nederlandse Kampioenschap. Ik mocht 

nu voor het eerst proberen om mee te 

doen, omdat ik oud genoeg was. 

Ik moest me kwalificeren, omdat niet 

iedereen er naar toe mag. Je moet kwa-

lificatiewedstrijden rijden en een be-

paalde technische score halen om mee 

te mogen te doen met  een NK. En al-

leen de beste kinderen mogen mee-

doen. In december heb ik aan de kwali-

ficatiewedstrijd meegedaan en ik heb 

me gelijk geplaatst voor het NK. Ik was 

heel blij. Deze Nederlandse kampioen-

schappen waren tegelijkertijd ook een 

internationale wedstrijd. Twee wedstrij-

den in een. Ik had veel spanning in de 

week van het NK. Ik moest me ook veel 

testen voor corona en dat was niet zo 

leuk. Ik was bang dat de test positief 

zou zijn, maar gelukkig alle testen wa-

ren negatief en ik mocht mee doen. 

Het was een hele leuke wedstrijd en ik 

werd vierde. Ik heb genoten en ik ga 

verder trainen en beter worden om 

volgend jaar al weer te mogen mee-

doen aan het NK.   

Mandy 

Mandy, topsporter op de MMK 

Vrijdag 25 maart waren de groepen 5 en 

7 aan de beurt voor de maandsluiting. 

De kinderen lieten zien waar ze de afge-

lopen tijd met wereldoriëntatie mee 

bezig waren geweest. Het was een reis 

door de tijd. We kwamen in de Gouden 

Eeuw en in de jungle. Er was een to-

neelstuk over Rembrandt, een schim-

menspel, we hoorden feitjes over die-

ren en alles werd gepresenteerd door 

de kinderen. Een spetterend optreden! 

Hoewel nog niet bekend is welke groep 

alle juffen en meesters volgend jaar 

gaan doen, zijn we wel druk bezig met 

alle voorbereidingen. We zijn bijvoor-

beeld voor het nieuwe schooljaar weer 

op zoek naar een vakleerkracht gym. 

We zijn er voor het afgelopen school-

jaar niet in geslaagd om deze te vinden 

en we hopen dat het voor het nieuwe 

schooljaar wel gaat lukken. Juf Liesbeth, 

de vakleerkracht muziek, gaat volgend 

jaar een opleiding doen en dat betekent 

dat zij afscheid gaat nemen van de 

MMK. We zijn dus ook op zoek naar een 

nieuwe muziekleerkracht. Daarnaast is 

de school gegroeid en is er ruimte voor 

een fulltime leerkracht. Er ontstaat ook 

ruimte bij de IB in de onderbouw. Juf 

Marieke heeft aangegeven ons te gaan 

verlaten. Zij is toe aan een nieuwe uit-

daging.                                                              

Vacatures op de MMK          Maandsluiting 
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Inschrijven Beestenboel 

De Beestenboel is altijd op zoek naar 

nieuwe kinderen. Er is gelukkig nog 

plek! Wij denken dat er op de MMK-

school nog kinderen zijn die een broer-

tje of zusje hebben die nog niet zijn 

aangemeld voor de Beestenboel. Als u 

dit nog niet gedaan heeft en u heeft wel 

belangstelling voor de Beestenboel, 

spreek de directie dan even aan voor 

een inschrijfformulier. Natuurlijk vinden 

we het ook fijn, als u mensen met een 

peuter uit uw omgeving enthousiast 

maakt om ook naar de Beestenboel te 

komen.   



Mijn naam is Lyette Ardon, met een 

aantal van u heb ik reeds kennisge-

maakt, want ik werk sinds 1,5 jaar 

een aantal dagen per week op de 

MMK. Na 11 jaar als groepsleer-

kracht te hebben gewerkt, wilde ik 

mij verder ontwikkelen en ben ik 

terug de schoolbanken in gegaan om 

mijn papieren als Remedial Teacher 

(RT’er) te behalen. Bij remedial tea-

ching worden de unieke leerbe-

hoeften van een leerling in kaart ge-

bracht en wordt er intensieve bege-

leiding op maat gegeven. Ik werk 

met leerlingen uit de midden- en 

bovenbouw aan de vakken rekenen 

en begrijpend lezen. Tijdens RT 

wordt veel gewerkt met stappen-

plannen, zodat leerlingen structuur 

leren aanbrengen in het oplossen 

van opgaven of het lezen van een 

tekst. Het is de bedoeling dat als een 

leerling dit veel doet, het ook zelf in 

de klas die structuur gaat hanteren. 

In de lagere groepen is RT voor reke-

nen voornamelijk gericht op getalbegrip 

en de basisvaardigheden plus, min, keer 

en delen, bij de bovenbouw op het ma-

ken van redactiesommen. Tijdens be-

grijpend lezen zetten we in op tekstbe-

grip in het algemeen. Dit doen we door 

onder andere te letten op woorden die 

samenhang brengen in een tekst, zoals 

verwijs- en signaalwoorden. Ook wordt 

aandacht besteed aan de manier van 

vragen stellen én beantwoorden. Naast 

mijn werk op de MMK, doe ik voor mijn 

eigen praktijk (Twice Education) ver-

schillende werkzaamheden die gerela-

teerd zijn aan onderwijs. Mijn man en ik 

hebben twee grote pubers: een dochter 

van 19 en een zoon van 16, daarnaast 

lopen in ons huis een hond en twee 

katten rond. In mijn vrije tijd ben ik 

graag buiten of aan het werk in onze 

tuin. Heeft u vragen, dan kunt u mij op 

dinsdag, donderdag en vrijdag op de 

gang van de middenbouw vinden. 

Vriendelijke groet en wellicht tot ziens.  

Eén van de pijlers van het Dalton onder-

wijs is samenwerken. Wanneer u vrijdag 

1 april onze school bezoekt, zult u dat 

ook zien. Op de MMK werken kinderen 

samen bij het tutorleren. Kinderen van 

verschillende groepen helpen elkaar 

met het oefenen van iets wat nog even 

niet zo makkelijk is. De betrokkenheid 

van de kinderen is mooi om te zien. 

Even voorstellen: Lyette Ardon 

Dalton 

een andere omgeving kinderen goed 

doet. Omdat kinderen zo kennis kunnen 

maken met de Zeeuwse cultuur.  

Meer informatie kunt u vinden op: 

https://www.humanitas.nl/

programmas/kindervakantieweken/ 

Hulp nodig? Neem contact op met onze 

schoolmaatschappelijk werkster of in-

tern begeleiders.  

 Stichting Humanitas organiseert weer 

een vakantieweek! Kinderen van groep 

3 t/m 8 mogen een weekje logeren bij 

bij een gastgezin in het prachtige 

Zeeland. De vakantieweek is van 23 juli 

tot 30 juli 2022. De kosten zijn €40,00 

per kind. De week wordt georganiseerd, 

omdat niet alle kinderen op vakantie 

kunnen gaan. Omdat ouders/verzorgers 

even op adem moeten komen. Omdat 

Stichting Humanitas organiseert een vakantieweek 
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genoeg van. Gelukkig kwamen de peu-

ters hun eigen vader of moeder ophalen 

om ze mee naar huis te nemen. 

De woordkaart en het 'lied van de 

week’ zetten we altijd op Klasbord. Dan 

kunnen de kinderen thuis het liedje ook 

nog eens oefenen. Zo leren de peuters 

spelenderwijs veel nieuwe woorden! 

Dus houdt u de Klasbord app goed in de 

gaten, want daar zetten we vaak ook 

foto's en mededelingen op. 

Het thema van de volgende koffieoch-

tend is: Samen bewegen op muziek. De 

datum en meer informatie volgt zo 

spoedig mogelijk. Juf Carmen geeft een 

les in de speelzaal en ouders mogen 

samen met hun eigen peuter meedoen. 

Hoe leuk is dat!                              

We hopen weer veel ouders te 

verwelkomen. 

Tot dan! 

De peuterjuffen 

Op maandag 21 maart konden we ein-

delijk onze langverwachte 'live’ koffie-

ochtend houden. Wat was het fijn om 

te zien dat er zoveel belangstelling was. 

Eerst hebben we gekeken naar de woor-

den die we tot de meivakantie gaan 

aanbieden bij de peuters. Dat doen we 

door middel van de woordkaarten die 

bij de methode Logo3000 horen.  

We hadden in de klas een leuk filmpje 

gemaakt, waarop te zien was wat we in 

de klassen allemaal doen aan taalont-

wikkeling. We bieden de nieuwe woor-

den aan in de kring, we hangen de 

woordkaarten ook in de themahoek, we 

maken met de woorden een liedje, we 

gebruiken de woorden in de yogales 

enz.  

Daarna mochten we naar de speelzaal 

waar juf Muriel ons veel kon vertellen 

over de ontwikkeling van de grote mo-

toriek. Luisteren is leuk, maar het zelf 

doen, is natuurlijk toch het leukst. We 

hebben vaders en moeders zien klim-

men en springen en ze kregen er geen 

Dalton 

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  

website: 

www.mmkschool.nl 


