13 januari 2022

Van de directie
We zijn deze week weer
goed gestart na een extra
lange kerstvakantie. Er waren afgelopen dinsdag op de
eerste schooldag heel veel
blije gezichten van de kinderen, die het heel fijn vonden dat ze weer naar school
mochten. Natuurlijk vonden
ook wij het heel leuk om de
kinderen weer te zien. Sommige kinderen zijn in drie
weken tijd behoorlijk gegroeid. De afspraken wat
betreft de corona maatregelen blijven voor de basisscholen nog steeds hetzelfde. We hebben u hier afgelopen weekend al over geïnformeerd. We hebben elkaar
hard nodig om alle maatregelen goed uit te kunnen

voeren. Dank voor uw begrip
en medewerking. We zijn blij
dat we het op deze manier
met elkaar kunnen doen.

Afgelopen november is juf
Daisy de trotse moeder geworden van haar zoon
Metin. Moeder en zoon maken het heel goed. Wij wensen juf Daisy veel geluk en
gezondheid met haar mooie
gezin.
We gaan weer een drukke
tijd tegemoet. En daar zitten
ook nog een hoop leuke activiteiten bij. We gaan naast
hard werken ook een hoop
leuke dingen doen met de
kinderen. We hopen dat
alles de komende tijd door
mag gaan. Wij gaan er in elk
geval erg ons best voor
doen.
Vriendelijke groeten,
Juf Sadhana en meester

Belangrijke data
Woensdag 26 januari 2022:

Opening Nationale Voorleesdagen

Maandag 14 februari 2022:

Met de hele basisschool schaatsen op de schaatsbaan.

Maandag 21 februari 2022:

Rapporten mee naar huis

Dinsdag 22 februari 2022:

Rapportgesprekken

Woensdag 23 februari 2022:

Rapportgesprekken

Donderdag 24 februari 2022:

Carnavalsfeest op school

Vrijdag 25 februari 2022:

Start voorjaarsvakantie (één week)
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Terugblik op het Sinterklaasfeest
Wat hebben we weer met alle kinderen
genoten van de decembermaand. De
weken voor 5 december stonden natuurlijk in het teken van het bezoek van
Sinterklaas. De school was mooi versierd, de kinderen hebben met juf Jeanine prachtige werkjes gemaakt, de kleuters en peuters hebben zich uitgeleefd
in de hoeken die allemaal in het teken
stonden van het 5 december feest, er is
gezongen over de Sint en de Pieten en
de boeken die zijn gelezen gingen natuurlijk over alle avonturen die de Pieten en de Sint hebben beleefd. Een paar
foto’s om na te genieten…….

Leidsters Beestenboel volgen cursus ‘baby– en kindergebarentaal’
De pedagogisch medewerksters van de
Beestenboel hebben een cursus baby –
en kindergebaren gevolgd. Gebarentaal
is een goede ondersteuning bij de taalontwikkeling van een kind.
Na de kerstvakantie gaan de leidsters
iedere week een gebaar centraal stellen. Wanneer een woord benoemd
wordt, wordt het gebaar gemaakt en
leren de kinderen welk gebaar bij welk
woord hoort.
Een plaatje van het gebaar wordt in het

lokaal gehangen. De ouders kunnen zien
welk gebaar centraal staat, omdat het
via Klasbord wordt gedeeld.
Wilt u meer informatie over gebarentaal, dan kunt u altijd vragen stellen
aan de pedagogisch medewerksters
van de Beestenboel.

Terugblik op de kerstperiode

Grote complimenten gaan uit naar
de kinderen van het kerstspel. Zij
hebben op eigen initiatief en zonder
aansturing van de meesters of juffen
het kerstspel met elkaar geoefend.
Als Daltonschool hebben we verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en
samenwerken hoog in het vaandel
staan. Wanneer je ziet dat de kinderen van groep 8 uit zichzelf de
jongere kinderen uit de groep halen
om samen te oefenen,, kun je alleen
maar trots zijn op onze kanjers!

De kerstweek verliep op het laatste moment anders dan van te voren was bedacht. Gelukkig konden de leerkrachten
van de kerstwerkgroep met behulp van
vele anderen het programma omgooien
en ervoor zorgen dat op de vrijdag voor
de vakantie de kinderen toch konden
genieten van de kerstsfeer op school.
Het draaiorgel zorgde voor een fijne
sfeer op het plein, het ontbijt was lekker en gezellig en het kerstspel was een
dag van te voren opgenomen en gemonteerd, zodat alle kinderen het
kerstspel na het ontbijt konden bekijken.

Kerstpakketten voor ieder kind
Lidl Nederland, Laurentien van OranjeNassau en het Jeugdeducatiefonds hebben hun handen ineen geslagen voor de
feestdagen.
De klanten van de Lidl konden vijf weken lang producten doneren voor feestelijke brunchpakketten die vlak voor de
kerstvakantie uitgedeeld zijn aan kinderen op scholen die aangesloten zijn
bij het Jeugdeducatiefonds. Ook konden
klanten hun statiegeld bij Lidl doneren
tijdens de actieperiode. Ook de kinderen van de MMK kregen een kerstpakket mee naar huis en konden genie-

ten van al het lekkers dat erin zat.
Lidl en de klanten van de Lidl, bedankt!
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Studiedag maandag 10 januari
Het nieuwe jaar begon voor alle pedagogisch medewerksters en leerkrachten
van de MMK-school met een studiedag.

gen om ons op dit gebied verder te ontwikkelen. We gaan hier dan ook enthousiast mee aan de slag.

In de ochtend heeft Muriel, de fysiotherapeut die bij ons op school werkzaam
is, de pedagogisch medewerkers meegenomen in het werken aan de kleine
(fijne) motoriek. Onder kleine motoriek verstaan we alle bewegingen van
de arm, hand en vingers Kinderen trainen die fijne motoriek op allerlei momenten: tijdens het eten en drinken,
het aandoen van hun kleding, het knutselen, spelen in de tuin enzovoort.
We hebben zelf ervaren hoe lastig het is
om te leren knippen of met grote stukken klei te werken. Ook het voelen van
verschillende materialen in de tuin was
erg leerzaam.
‘s Middags zijn de pedagogisch medewerkers aan de slag gegaan met het
aanleren van de Nederlandse taal aan
niet- Nederlands sprekende kinderen.
Alette Schoenmaker van ‘Onderwijs
maak je samen’ heeft ons laten inzien,
dat we hierin al hele mooie dingen
doen. We hebben ook mooie tips gekre-

De leerkrachten van groep 1 t/m 8 hebben zich bezig gehouden met één van
de speerpunten van de school: rekenen.
Er is teruggekeken naar de opbrengsten
vanaf het beginpunt van het verbetertraject. Het borgingsdocument is besproken en aangepast. Daarnaast hebben de collega’s samen de rekenlessen
voor het volgende blok voorbereid.
Hierbij is de focus gelegd op de rekenmodellen en de differentiatie binnen de
les. De leerkrachten van groep 1-2 hebben daarnaast met elkaar nog kritisch gekeken naar de rekendoelen
uit de leerlijnen van Parnassys. De leerkrachten
van groep 3 t/m 8 hebben met elkaar gekeken
naar Bareka. Hier leest u
in een volgende nieuwsbrief meer over.

Even voorstellen: Muriel
Graag wil ik me aan u voorstellen. Ik
ben Muriel Rosendaal en ik ben kinderfysiotherapeut, SI-therapeut en praktijkeigenaar bij Kinderfysiotherapie M en M
in Nieuwerkerk aan den IJssel en Rotterdam-Nesselande. Ik heb ruime ervaring
in het werken met kinderen in zowel de
praktijk als op scholen. Sinds het najaar
van 2019 behandel ik, naast mijn werk
in de praktijk, ook kinderen op uw
school. Op de dinsdagen en donderdagen kunnen uw kinderen mij dan ook
tegen het lijf lopen op school.
In onze praktijk zien we kinderen met
uiteenlopende hulpvragen zoals schrijfproblemen, problemen in de motorische ontwikkeling, angst voor bewegen
en problemen in de zintuiglijke prikkelverwerking (SI-problematiek). Maar ook
kinderen die problemen hebben met
hun ademhaling, plas/poepproblemen,
orthopedische klachten en sportgerelateerde problemen. Kortom erg divers!

Tevens loop ik in het huidige schooljaar
2021-2022 ook op de maandagen op
school. Dan ben ik afwisselend aanwezig bij de peuters, kleuters en groep 3.
Het doel van mij en school is hiermee
dat ik leerkrachten extra kan ondersteunen en begeleiden in het nog beter aansturen van leerlingen om hun motoriek
te verbeteren. Want plezier in bewegen
is belangrijk voor ieder kind!
Mocht u vragen hebben of wilt u uw
kind aanmelden, dan kunt u contact
met mij opnemen via
muriel@kinderfysiotherapiemenm.nl of
bellen op 0180-313045. Uiteraard kunt
u mij op de dinsdagen en donderdagen
ook altijd even aanspreken, mits de
regels die school stelt omtrent Covid-19
dit toelaten uiteraard. Ik zit dan in de IB
-kamer op de eerste verdieping. Tot slot
is het goed om te weten dat kinderfysiotherapeutische zorg wordt vergoed
vanuit de basisverzekering.

Cursusaanbod Avant Sanare
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In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over het cursusaanbod van Indigo. Ook
Avant Sanare heeft voor de kinderen in de basisschoolleeftijd een cursusaanbod, waar
onze kinderen gebruik van kunnen maken. Hier vindt u een overzicht van het cursusaanbod in 2022:
•

Alles Kidzzz (9-12 jaar) -> Voor kinderen die opstandig gedrag laten zien door behoorlijk direct te reageren of ongehoorzaam zijn.

•

4U (6-12 jaar) -> Voor kinderen die het moeilijk hebben thuis, bijvoorbeeld kinderen met gescheiden ouders, die voor een familielid moeten zorgen of vervelende dingen thuis meemaken. Er wordt een groep gemaakt voor kinderen van de
onderbouw of van de bovenbouw.

•

PIEP, zei de muis (4-8 jaar) -> Voor kinderen die het moeilijk hebben thuis, bijvoorbeeld kinderen met gescheiden
ouders, die voor een familielid moeten zorgen of vervelende dingen thuis meemaken.

•

Fijn: vrienden! (6-9 jaar) -> Voor kinderen die zich angstig voelen, veel piekeren of bang zijn om fouten te maken. Ze
leren om sterker te staan en positief te denken.

•

Vrienden voor het leven (9-12 jaar) -> Voor kinderen die zich angstig voelen, veel piekeren of bang zijn om fouten te
maken!

•

Bibbers de baas (9-12 jaar) -> Voor kinderen die last hebben van faalangst op school of in hun dagelijks leven en hiermee willen leren omgaan door te leren ontspannen en invloed te krijgen op hun gedachten.

•

Zelfbeeldtraining voor kinderen - COMET (vanaf 8 jaar) ->Voor kinderen die in hun dagelijks functioneren belemmerd
worden door een negatief zelfbeeld en die het daardoor lastig vinden om voor zichzelf op te komen of hun grenzen
aan te geven.

•

Stoere schildpadden (4-6 jaar) ->Voor kinderen van gescheiden ouders die problemen en emoties rondom de scheiding ervaren.

•

Dappere dino’s (6 –8 jaar) -> Voor kinderen van gescheiden ouders die problemen en emoties rondom de scheiding
ervaren.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Avant Sanare: https://avantsanare.nl
Wilt u uw kind aanmelden voor een cursus, dan kan dat via de intern begeleiders of schoolmaatschappelijk werker.
Intern begeleider peuters en groep 1-2: Marieke Kouwenhoven (marieke.kouwenhoven@rvko.nl)
Intern begeleider groep 3 t/m 8: Anke Boelema (anke.boelema@rvko.nl)
Schoolmaatschappelijk werkster: Cobie Moret ( cmoret@mdrplus.nl of 06 –30565111)

Kerstkaartenactie MMK-school
De tijd rondom kerst is voor veel ouderen een extra moeilijke periode. Daarom organiseerde het Ouderenfonds voor de zevende keer,
samen met PostNL en Kidsweek, weer De Grote Kerstkaartenactie.
Het doel van de actie is om samen zoveel mogelijk ouderen een
warme kerstwens te bezorgen. Ook de MMK-school nam dit jaar
weer deel aan deze actie. Alle kinderen van de school hebben een
mooie kerstkaart gemaakt en geschreven. De kerstkaarten zijn in
de week voor de vakantie bezorgd bij woonzorglocatie Laurens
Nijeveld. Dit is een woonzorglocatie in Ommoord voor ouderen met
lichamelijke klachten of dementie. Meester Jelle en meester Louis
hebben de kaarten, samen met kinderen die op school waren voor
de noodopvang ,naar Nijeveld gebracht. We hopen dat de bewoners er blij mee waren.

Indigo, trainingen voor ouders
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u
geïnformeerd over de trainingen die
Indigo voor kinderen organiseert. In
deze nieuwsbrief informeren wij u over
de trainingen die Indigo voor ouders
organiseert. De gemeente Rotterdam
vindt het belangrijk om vaders en moeders in hun kracht te zetten. Vandaar
dat de gemeente de ouders in de gelegenheid stelt om gratis de trainingen bij
Indigo te volgen.
Pittige jaren (14 bijeenkomsten)
Deze training helpt om het zelfvertrouwen van ouders (met kinderen tussen 38 jaar) te vergroten, de band tussen
ouder en kind te versterken en ouders
steun te laten ervaren van elkaar. Ouders leren complimenten geven, prijzen
en belonen, grenzen stellen, omgaan
met gewenst gedragd, lastig gedrag
negeren, storend gedrag verminderen,
boze buien aanpakken en positieve aandacht geven aan het kind.

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

Mindful Ouderschap (8 bijeenkomsten)
Erl kind in elke levensfase van het kind
kent nieuwe dingen om van te genieten,
maar ook mogelijke uitdagingen en problemen. Deze training helpt je om uit de
‘stress-van-de-alledag’ te stappen en
meer in het ‘hier-en-nu’te zijn met je
kind, waardoor er meer ruimte ontstaat
voor contact en genieten van het samenzijn. Ook helpt het in bewustwording van eigen reactiepatronen in
stressvolle situaties en krijg je handvatten om hiermee om te gaan.
Goed Genoeg Ouderschap (8 bijeenkomsten)
Voor ouders met stress en/of psychische en/of verslavingsproblemen is het
soms lastig om zichzelf in balans te houden én een kind(eren) op te voeden.

Gevoelens zoals opgejaagdheid,
schuld, schaamte en eenzaamheid
kunnen in de weg staan om van het
ouderschap te genieten. Samen met
een preventiedeskundige en andere
ouders worden ervaringen rondom
de opvoeding gedeeld en kunnen
tips worden uitgewisseld.
Wilt u meer informatie over deze
trainingen, kijk dan op de website:
www.indigowest.nl/preventie of
neem contact op via de mail
(preventie@indigorijnmond.nl) of
de telefoon (088-3571700)

U kunt ons ook
vinden op
Facebook en
Instagram

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

