
U leest alweer de laatste 

officiële nieuwsbrief van dit 

schooljaar. Wat is ook dit 

schooljaar weer voorbij ge-

vlogen. Met de kinderen 

hebben we net alle cito-

toetsen afgerond en hebben 

we de laatste activiteiten op 

het programma staan. Het 

worden warmere dagen, dus 

we gaan ook al uitkijken 

naar de zomervakantie. Er is 

inmiddels ook weer wat 

nieuws over de renovatie. 

Het grote bouwbord langs 

de school is het begin van 

het hele proces. Stukje bij 

beetje worden er dingen 

gecommuniceerd en dan 

toch ook weer aangepast of 

veranderd.  Het is dus nog 

steeds lastig om u mee te 

nemen in definitieve plan-

nen of afspraken. Het is de 

wens van de MMK om gedu-

rende de renovatie d.m.v. 

noodlokalen bij de school in 

de buurt te blijven, het liefst 

gewoon op een afgezet stuk 

schoolplein. Dit maken wij 

op allerlei overlegmomenten 

met ons schoolbestuur en de 

gemeente duidelijk. Ik had al 

eerder aangegeven dat de 

gemeente uiteindelijk be-

paalt hoe de tijdelijke huis-

vesting voor ons eruit komt 

te zien. Wat zij nu voorstel-

len, rekening houdend met 

onze wensen, is dat de bo-

venbouw groepen van de 

MMK zich tijdens de renova-

tie gaan huisvesten in het 

leegstaande schoolgebouw 

aan de Dirk Costerstraat. Dat 

is de locatie waar nu de 

Fridtjof Nansenschool met al 

hun groepen in zit. Wij heb-

ben aangegeven dat het 

voor ons onbespreekbaar is 

om daar met de hele school 

naar toe te verhuizen. Van-

daar dat we tot het boven-

genoemde compromis zijn 

gekomen. Hoe dit er alle-

maal in de praktijk uit gaat 

zien en wanneer alles daad-

werkelijk ingaat, weten we 

helaas nog niet. We kunnen 

u wel beloven dat als alles 

volgens dit voorstel gaat 

lopen, we er goed voor gaan 

zorgen dat alle kinderen 

veilig en wel op de tijdelijke 

locatie kunnen komen. Zo-

dra hier meer over bekend 

is, zullen we u uiteraard in-

formeren. Het belangrijkste 

is dat we het goed oppakken 

met elkaar en in het vooruit-

zicht hebben dat we terug-

keren naar een mooie, nieu-

we en frisse school. Zolang 

we dat voor ogen houden, 

gaan we het echt wel redden 

met elkaar.   

Van de directie 
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21 en 22 juni 2022 Rapportgesprekken groep 3 –7  

24 juni 2022  Grote Rekendag 

4 juli 2022  Afscheidsavond groep 8 

5 juli 2022  Wenmiddag 

8 juli 2022  Eerste dag van de zomervakantie 

Belangrijke data 

Juf Lisette zit 40 jaar in het 

onderwijs. Dat hebben wij 

woensdag met elkaar ge-

vierd. De kinderen hadden 

een mooi kunstwerk voor 

haar gemaakt. We zijn trots 

op juf Lisette! Meester Rob-

bert heeft zijn schoolleiders 

diploma behaald. Knap ge-

daan en van harte gefelici-

teerd.  

We maken ons op voor de 

laatste 3 schoolweken en 

gaan dan genieten van een 

welverdiende vakantie. U 

komt toch op donderdag 7 

juli om 14.50 uur afscheid 

nemen met het vakantie-

lied? Tot dan. 

Juf Sadhana en meester 

Robbert 



Na de meivakantie gingen de themawe-

ken over duurzaamheid van start. Dit in 

het kader van burgerschap. In de 

nieuwsbrief van mei heeft u daar al veel 

over kunnen lezen. De themaweken 

werden afgesloten met een kennis-

markt. Alle groepen hebben in de 

marktkramen laten zien, wat ze tijdens 

de themaweken hebben geleerd en 

gemaakt. De kinderen die achter de 

kraampjes stonden, hadden goed geoe-

fend, hoe ze de informatie aan de kin-

deren en de ouders gingen vertellen. 

Onder schooltijd liepen alle kinderen 

per groep langs de kramen om te zien 

wat in de andere groepen geleerd was. 

Na schooltijd was het de beurt aan de 

ouders om langs de marktkramen te 

lopen. In de kleuterhal was een kring-

loopwinkel ingericht, waar oude materi-

alen van de school verkocht werden. 

Fijn, dat zo veel spulletjes weer gebruikt 

gaan worden. Halverwege de markt 

begon het heel hard te waaien en 

moesten alle materialen en de markt-

kramen naar de speelzaal worden ge-

bracht. Wat ontzettend fijn om te mer-

ken, dat er zoveel kinderen zijn, die dan 

de handen uit de mouwen steken om 

de meesters en de juffen te helpen met 

het sjouwen! Ook dat is burgerschap: 

verantwoordelijkheid nemen voor je-

zelf, de medemens en je omgeving. 

Op woensdag 1 juni stond het jaarlijk-

se teamuitje van de MMK gepland. Dit 

jaar werd het uitje georganiseerd 

door juf Lotte en juf Evelien. Het werd 

een middag vol lol en plezier, want we 

gingen Expeditie Robinson spelen in 

het centrum van Rotterdam. En dat 

betekende veel lachen, maar ook seri-

euze competitie met hier en daar een 

klein beetje vals spelen……  

Afsluiting themaweken duurzaamheid 

Teamuitje MMK 

Op dinsdag 30 mei was het een druk-

te van belang op het schoolplein van 

de MMK. We zijn het gewend dat ons 

plein gebruikt wordt als startplaats 

voor de verkeersexamens van alle 

groepen 7 uit de wijk Ommoord. 

Maar dit jaar was het drukker dan 

normaal! Op ons schoolplein vond de 

Kick-Off plaats van de verkeersexa-

mens in de stad Rotterdam. Vandaar 

dat ook wethouder Judith van Bokho-

ve er was om het officiële starsein te 

geven.  

Verkeersexamen groep 7 
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Het weer op vrijdag 22 mei beloofde 

niet veel goeds. Er werden flinke regen-

buien voorspeld. Maar ondanks de re-

gen, werd het een geweldige schoolreis! 

De peuters hadden van de regen geen 

last. Zij brachten de dag door in de Bal-

lenbak. Alle kinderen hebben daar heer-

lijk gespeeld. De groepen 1-2 en 3 reis-

den af naar Plaswijckpark. Daar begon 

de dag met prachtig weer en toen het 

eenmaal ging regenen, kon er ook bin-

nen worden gespeeld. De groepen 4     

t/m 8 gingen naar Duinrell. Daar wilden 

de kinderen niet op de regen wachten 

om nat te worden. Veel kinderen lieten 

Schoolreis 

Groep 5 heeft in mei een bezoek ge-

bracht aan Museum 40-45 bij de Cool-

haven in Rotterdam. Dit museum gaat 

over onze stad Rotterdam in de Tweede 

Wereldoorlog. Het bombardement van 

de stad Rotterdam krijgt veel aandacht. 

Het is een indrukwekkend museum. 

Wist u dat u het museum iedere eerste 

zaterdag van de maand gratis kunt be-

zoeken?  

Bezoek Museum 40-45  

Pagina 3  

zich nat spetteren door de Splash. Zij 

hadden van de regen geen last! 

Door corona konden we de afgelo-

pen twee jaar niet op schoolreis. 

Daarom kregen alle kinderen van de 

ouderraad bij de lunch een patatje 

en een snack. Het was genieten. 

Door de weersomstandigheden en 

de drukte op de weg, kwamen de 

kinderen veel later dan gepland te-

rug van het schoolreisje. Wat ont-

zettend fijn dat alle ouders die ston-

den te wachten hier begrip voor 

hadden. Dank u wel daarvoor! 



De peuters van de Beestenboel zijn naar 

de kinderboerderij geweest! Hoe leuk 

om de dieren, waar je op school over 

hoort en zingt, in het echt te zien! 

houten knikkerbaan ontwerpen en ma-

ken, stonden ook op het programma. 

Juf Jessica zorgt ieder jaar voor een leu-

ke pubquiz en er is ook altijd een film-

avond met popcorn en een lekkere 

snack. Goed eten is ook belangrijk 

tijdens het kamp. Juf Sadhana 

zorgt ervoor dat er elke dag een 

lekkere maaltijd, lunch of ontbijt 

op tafel staat. Ook dit jaar is er 

weer heerlijk gegeten, van chili 

con carne, macaroni tot broodjes 

hamburger met friet. De kinderen 

van groep 8 hebben het jaar gezel-

lig met elkaar kunnen afsluiten, 

want het kamp was zeer geslaagd. 

Nu op naar het maken van de 

eindfilm en de afscheidsavond. 

Deze organiseren we net als vorig 

jaar in het Isala theater in Capelle 

aan den IJssel.   

Van 7 t/m 10 juni is groep 8 op kamp 

geweest. Zij gaan al sinds een aantal 

jaar naar het bergachtige Berg en Dal. In 

deze prachtige omgeving verblijven zij 

in een luxe kamphuis. Alle kinderen 

worden in groepjes ingedeeld en delen 

met elkaar een kamer met eigen dou-

che en toilet. Er worden gedurende de 

kampweek verschillende activiteiten 

gedaan. Het aanbod is heel divers. De 

kinderen zijn naar het Afrikamuseum 

geweest, daar hebben zij muziek ge-

maakt met elkaar en zijn er leuke sou-

venirs gekocht. Ze hebben ook een be-

zoek gebracht aan een begraafplaats 

met slachtoffers uit de oorlog. Hier heb-

ben zij een brief geschreven aan een 

van deze helden. Boogschieten en een 

De Beestenboel op bezoek bij de kinderboerderij 

Kamp groep 8 
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Ik heb enkele van u al ontmoet, maar ik 

zal me nog even voorstellen: mijn naam 

is Elisabeth. Ik ben een eerstejaarsstu-

dent onderwijsassistent en kom de ko-

mende weken juf Siobhan assisteren. 

Tot de zomervakantie loop ik stage in 

groep 1/2 C op de maandag en dinsdag. 

 

Mijn hobby’s zijn voetbal, zwemmen en 

lezen. Ik vind het ook heel leuk om met 

kinderen te werken en heb al 6 jaar 

werkervaring als oppas, bijlesgever, 

sportanimator en voetbaltrainer.  

 

Ik wil nu graag onderwijsassistent wor-

den en basisschoolleerlingen zo goed 

mogelijk bijlesgeven en wat bijdragen 

aan hun ontwikkeling. Daarnaast geef ik 

ook voetbaltraining aan meisjes en jon-

gens in de leeftijd van 10 tot en met 12 

jaar.  

 

Even voorstellen... 

In februari heeft u een oudertevreden-

heidsonderzoek ingevuld. Er is veel tijd 

overheen gegaan om alles te verwerken 

en te evalueren.  

46% van alle ouders heeft deze vragen-

lijst ingevuld. U geeft de MMK als rap-

portcijfer gemiddeld een 8,0. Dit is 0,1 

hoger t.o.v. het afgenomen onderzoek 

in 2019 en 0,3 hoger dan het gemiddel-

de van de scholen van ons schoolbe-

stuur, de RVKO. De leerlingen geven 

een 8,7 aan de school. Dat is hetzelfde 

cijfer dat het team van de MMK de 

school geeft. Uiteraard zijn wij heel blij 

met deze cijfers.   

U benoemt in de vragenlijst dat uw kind 

met veel plezier naar school gaat en u 

bent heel tevreden over het onderwijs-

leerproces dat op de MMK wordt gege-

ven. Daarnaast wordt er hoog gescoord 

op de brede persoonsontwikkeling die 

bij uw kind centraal staat. De school 

wordt als veilig ervaren en u benoemt 

dat pesten nauwelijks voorkomt. In de 

coronatijd, waarin u niet de school in 

mocht, heeft u het contact met de 

Kwaliteit enquête  
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Ieder schooljaar verwelkomen we,  

zowel op de peuterspeelzaal als op de 

basisschool, stagiaires van verschil-

lende opleidingen. Enthousiaste jon-

gens en meiden die een opleiding 

volgen tot onderwijsassistent, leer-

kracht of pedagogisch medewerker.  

We vinden het heel belangrijk om 

stagiaires in de school te begeleiden. 

We kunnen onze toekomstige colle-

ga’s veel leren. We kunnen ze laten 

zien hoe mooi het is om te werken 

met kinderen en daarnaast 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. Elisabeth stelt zich 

aan u voor: 

Ik kijk er erg naar uit om uw kin-

deren te leren kennen en zal de ko-

mende weken al enkele lesactivitei-

ten verzorgen en pleinwacht hou-

den. Ik ga uw kinderen ook voorle-

zen en activiteiten voorbereiden 

voor het thema Nederland. Mocht u 

nog vragen hebben, dan kunt u me 

aan het einde van de schooldag 

spreken op het schoolplein, want ik 

zwaai de kinderen natuurlijk ook nog 

even uit als ze naar huis gaan.  

juffen en meesters soms gemist.   

De leerlingen van de groepen 6, 7 

en 8 hebben ook de vragenlijst 

ingevuld. Zij benoemen dat ze 

met veel plezier naar school gaan 

en dat ze heel blij zijn met de 

(hulp van) juffen en meesters. De 

leerlingen laten weten dat ze zich 

veilig voelen, dat pesten nauwe-

lijks voorkomt en dat ze het 

prettig vinden dat ze leren om 

zowel zelfstandig als ook met 

andere leerlingen te werken. Het 

Daltononderwijs wordt mede 

daardoor als heel prettig ervaren, 

iets waar wij natuurlijk heel blij 

mee zijn.   

Er zijn door u en de leerlingen 

meerdere opmerkingen/tips ge-

geven, die wij de afgelopen tijd in 

het team hebben besproken. 

Denk hierbij aan de organisatie 

van de overblijf en het inrichten 

van het schoolplein. Betreft de 

overblijf weet u, onder andere 

door onze nieuwsbrief, dat we 

daar de afgelopen tijd mee bezig 

zijn geweest. Er staan, naast de 

overblijfmedewerkers, elke pauze 

ook leerkrachten op het school-

plein en we spelen nog steeds in 

de bekende cohorten. Bij de 

sponsorloop hebben de leer-

lingen veel geld opgehaald. Zodra 

de renovatie achter de rug is, 

gaan we dit geld gebruiken voor 

het inrichten van het schoolplein. 

Bedankt voor het meedenken, we 

waarderen enorm dat u zo be-

trokken bent bij onze mooie, fijne 

school.  

  



hebben daar een rondleiding gekregen. 

Wethouder Kasmi (die vorig jaar de the-

maweken opende op onze school) werd 

door de kinderen meteen herkend, toen 

ze hem tegenkwamen in het stadhuis! 

Na de rondleiding in het gemeentehuis 

hebben de kinderen met de gidsen een 

wandeling gemaakt over de Coolsingel, 

de Koopgoot en de Lijnbaan. Ook over 

de gebouwen die daar te zien zijn, valt 

veel te vertellen! 

Het was weer een succes en we willen 

de gidsen van ‘t Gilde bedanken voor 

alle informatie die we hebben gekre-

gen.  

De kinderen van de groepen 4, 5 en 6 

maken ieder schooljaar een stadswan-

deling in Rotterdam. De wandelingen 

worden begeleid door gidsen van ‘t Gil-

de Rotterdam. Tijdens de wandeling 

geven zij kinderen informatie over wat 

er allemaal te zien is.  

De kinderen van groep 4 hebben een 

wandeling gemaakt door de wijk 

Ommoord. Eerst heeft de gids in de klas 

verteld over de geschiedenis van de 

wijk Ommoord en daarna zijn ze in de 

wijk gaan wandelen en hebben ze o.a. 

bekeken wat je in de wijk Ommoord 

nog terug kunt vinden van die geschie-

denis. De wandeling eindigde in de 

speeltuin van de wijk Ommoord.  

De kinderen van groep 5 zijn met de bus 

naar het centrum van de stad geweest. 

Zij hebben een rondleiding gehad rond 

de Oude Haven. O.a. de kubuswonin-

gen, de Oude Haven, de Laurenskerk en 

de Markthal zijn bezocht. De kinderen 

keken hun ogen uit. 

De kinderen van groep 6 zijn naar het 

stadhuis van Rotterdam geweest en 

Stadswandelingen groep 4, 5 en 6 

Robert Kochplaats 346-348 

3068 JD 

Rotterdam 

Tel.: 010-4206661 

U kunt ons ook 

vinden op  

Facebook en 

Instagram 

Meer informatie over 

onze school kunt u 

vinden op de websi-

te: 

www.mmkschool.nl 


