26 augustus 2022

Van de directie
Beste ouders/verzorgers,

team.

We zijn het schooljaar goed
gestart deze week. Wij vonden
het heel fijn om alle kinderen
weer te zien. En de kinderen
waren blij om weer naar
school te komen. Er is een
vrolijke en gezellige sfeer in de
school. We zijn gelijk begonnen met aandacht voor alle
regels en afspraken. We vinden het belangrijk dat er rust
en duidelijkheid in de school is
en zullen daar met elkaar de
komende tijd goed op letten.
We hopen dat u volgende
week dinsdag (en groep 8 op
maandag) allemaal naar de
informatieavond komt. We
zullen op deze avond ons jaarprogramma met ons delen en
u kunt kennismaken met ons

We moeten juf Jeanine helaas
een poosje missen. Bij juf Jeanine is voor de vakantie kanker vastgesteld. Ze heeft van
de week een operatie ondergaan en die is gelukkig goed
verlopen. De nabehandeling
gaat echter nog even duren,
dus we zullen juf Jeanine de
komende weken nog moeten
missen op de MMK. We wensen haar veel sterkte met haar
herstel.

zich te nemen. Meester Rick
heeft deze week de eerste
gymlessen gegeven en heeft
het erg naar zijn zin gehad met
onze kids. Juf Lilly gaat volgende week starten met de muzieklessen. Juf Catheleine, een
bekend gezicht van voor de
vakantie, is haar LIO-stage begonnen in groep 7, bij meester
Louis en juf Daisy. Deze week
zijn we ook gelijk van start gegaan met de Rots & Waterlessen. We willen gelijk investeren in een stukje groepsvorming en sociale vaardigheden.
Weet dat ook dit jaar onze
deur weer altijd voor u
openstaat. Wij wensen u
een fijn schooljaar.

We zijn blij om een aantal
nieuwe collega’s te verwelkomen dit jaar. Juf Debora is al
heel enthousiast gestart in
groep 4 en juf Stephanie was
heel voorzichtig voor de zomer Juf Sadhana en meester
al een paar keer geweest om
Robbert
de IB van de onderbouw op

Belangrijke data
Maandag 29 augustus:

Informatieavond (groep 8) en voorlichting over het voortgezet onderwijs (groep 7 en 8)

Dinsdag 30 augustus:

Informatieavond voor peuterspeelzaal de Beestenboel en groep 1 t/m 7

Woensdag 7 september:

OR vergadering

Donderdag 15 september:

Dag van pedagogisch medewerker (studiedag Beestenboel, Beestenboel gesloten)

Maandag 19 september:

Schoolfotograaf

Donderdag 22 september:

MR vergadering

Woensdag 5 oktober:

Opening Kinderboekenweek

Vrijdag 14 oktober:

Afsluiting Kinderboekenweek

Vrijdag 21 oktober:

Start herfstvakantie
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Even voorstellen: Stephanie Blomsteel-Damen
Mijn naam is Stephanie BlomsteelDamen en ik ben vanaf dit schooljaar
intern begeleider van de kleuters en
peuters. Daarnaast zal ik na de kerstvakantie 1 dag per week leerkracht zijn
van groep 8.
Voordat ik in het onderwijs ging werken, heb ik lange tijd als verpleegkundige en als manager in de zorg gewerkt.
Een aantal jaar geleden heb ik de overstap naar het onderwijs gemaakt. Het
contact met mensen, en dan in het speciaal met kinderen en hun ouders,
maakt dat ik iedere dag met veel plezier
Vacature OR
We hebben dit jaar een vacature
voor de OR en zijn hiervoor op zoek
naar een enthousiaste, gezellige,
behulpzame en betrokken ouder.
De ouderraad helpt en ondersteunt
bij verschillende activiteiten in de
school. Zij zijn een verlengstuk van
het team in het organiseren van
feesten, vieringen en andere activiteiten. Het is een gezellige club
ouders, die tenminste 6x in het
schooljaar bij elkaar komt. Lijkt
deze uitdaging iets voor jou? Neem
dan contact op met meester Robbert of stuur een mailtje naar:
directie@mmkschool.nl

Even voorstellen: Debora
Mijn naam is Debora Krijgsman. Een
jaar geleden ben ik afgestudeerd aan de
pabo in Leiden en het afgelopen schooljaar heb ik lesgegeven aan kleuters op
een basisschool in Voorburg. Sinds vorige week ben ik de juf van groep 4 op de
MMK, wat ik super leuk vind! Ik woon in
Gouda en reis ook in het weekend regelmatig af naar Rotterdam om voetbalwedstrijden te spelen tegen Rotterdamse clubs. Naast voetballen houd ik ook
erg van lezen en pianospelen. Hopelijk
tot ziens in de wandelgangen of op het
schoolplein (en voor de ouders van
groep 4 natuurlijk ook in de klas)!

naar mijn werk ga. Goed onderwijs bieden en bij alle kinderen er uit halen wat
er in zit: Daar doe ik het voor!
Zelf ben ik, net als de meesten van u,
woonachtig in Ommoord met mijn man
Jeff en mijn twee lieve zoontjes, Thom
(10) en Boris (8). In mijn vrije tijd bridge
ik graag en besteed ik veel tijd aan mijn
gezin.
Mocht u mij tegen komen of vragen
hebben voor mij: Loop gerust naar me
toe! Met elkaar kunnen we de schooltijd voor uw zoon/dochter zo prettig
mogelijk maken!

Even voorstellen: Rick Beumer
Beste ouders/verzorgers,
Ik ben Rick Beumer en ik kijk er naar uit
om dit schooljaar de gymleraar op de
MMK te zijn. Het belangrijkste vind ik
dat de kinderen met plezier kunnen
bewegen en zichzelf kunnen verbazen
met nieuwe vaardigheden die ze kunnen. Voorgaande jaren heb ik lesgegeven in Rotterdam Crooswijk op een andere school van de RVKO. Als sport
speel ik voetbal bij P.P.S.C. in Schiedam.
Wanneer jullie vragen hebben over
sport of over de gymles, zijn jullie van
harte welkom!

Mooi afscheid groep 8
Aan het einde van het vorige schooljaar
hebben we op een mooie manier afscheid genomen van de kinderen van
groep 8. Op maandagavond waren alle
medewerkers van de school en de kinderen van groep 8 met hun ouders in
het Isalatheater om met elkaar te genieten van de film die groep 8 gemaakt
had. Wat hadden ze het fantastisch gedaan. Het grote applaus was verdiend.
Daarna werd ieder kind door meester
Jean-Paul in het zonnetje gezet en kreeg
iedereen een afscheidscadeautje. Op
dinsdagochtend werden aan het einde
van het ochtend de kinderen van groep
8 uitgezwaaid door alle kinderen van de
school. We wensen onze kanjers veel
plezier op hun nieuwe school en hopen
dat ze nog eens langs komen om te vertellen hoe het met
ze gaat.

Even voorstellen: Lilly
Hoi! Ik ben Lilly Weeda, 27 jaar oud en
ben de nieuwe muziekjuf! Een paar jaar
geleden ben ik afgestudeerd aan ‘t conservatorium en geef sindsdien muziekles in verschillende settings. Ik kijk er
ontzettend naar uit om lekker muziek te
gaan maken met de leerlingen en hen te
inspireren en ook zelf geïnspireerd te
raken!
Liefs, Lilly
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Terugblik grote rekendag
Ook het afgelopen schooljaar hebben
de groepen 1 t/m 8 van onze school
weer meegedaan aan de grote rekendag. Het thema was ‘’bouwen’’. De kinderen zijn met verschillende onderwerpen aan de slag gegaan. Zo hebben de
kleuters verschillende bouwactiviteiten
gedaan voor de dierentuin. De kinderen
van groep 3 en 4 zijn aan de slag gegaan
met bijzondere bouwwerken, de groepen 5 en 6 met 2D en 3D tekeningen en
de groepen 7 en 8 met tiny houses.
De grote rekendag is in 2003 ontstaan
met als doel het onderzoekend leren in
de reken/wiskundelessen te bevorderen. Daarnaast is het ook belangrijk dat
kinderen plezier beleven aan het vak
rekenen. Tijdens de grote rekendag
gaan de kinderen aan de slag met reken
– en wiskundige problemen waar iedereen in het dagelijks leven mee te maken
krijgt. Dit met als doel kinderen

meer inzicht te geven in het belang
van het vak rekenen.
De kinderen gaan met elkaar op avontuur en breken zich over verschillende
vraagstukken. Zo moesten de kinderen van groep 5 en 6 een plattegrond maken van hun eigen droomhuis
en kwamen daardoor in aanraking met
bouwtekeningen, de oppervlakte, de
omtrek, 2 dimensionaal en 3 dimensionale voorwerpen. Daarnaast doen de
kinderen ook meer ervaring op met de
leerdoelen uit de meetkunde leerlijn.
Zo moesten de kinderen van de groepen 1 & 2 kooien ontwerpen voor de
dieren uit de dierentuin.
De kinderen hebben ook dit jaar weer
genoten van de grote rekendag. Op
naar het volgende rekenavontuur!

JONG 010
Jong010 is dé gratis papieren krant voor
kinderen van 7 tot en met 12 jaar in
Rotterdam. De kinderkrant verschijnt 10
keer per jaar in een oplage van 38.000
stuks. Jong010 wordt verspreid via alle
basisscholen, scholen voor speciaal onderwijs en openbare gelegenheden in
heel gemeente Rotterdam. Ook op de
MMK ontvangen we de krant. Misschien
heeft u de krant wel eens gezien, omdat

uw zoon of dochter de krant mee naar
huis genomen heeft. In de laatste editie
van het vorige schooljaar stond een
artikel in de Jong010 krant over een les
over schoon drinkwater, die in het kader van de themaweek over duurzaamheid, was gegeven op onze school. Hoe
leuk is het om een krant te lezen, waar
je zelf in staat!

GRATIS OV-KAART VOOR ALLE
KINDEREN VAN 4 T/M 12 JAAR
Vanaf 1 januari 2022 mogen alle
Rotterdamse kinderen van 4 t/m
12 jaar oud gratis reizen met de
bus, de metro of de tram. En dat
is ontzettend fijn, want zo kunnen
onze kinderen samen met u genieten van al het moois dat
Rotterdam te bieden heeft. Wilt u
ook voor uw kind(eren) een gratis
ov-kaart aanvragen? Ga dan naar
de onderstaande website:
https://www.rotterdam.nl/loket/
gratis-ov-voor-kinderen/

Alles-in-1
Op de MMK gebruiken we sinds vorig
schooljaar, naast de methodes voor
taal, lezen, schrijven en rekenen, de
methode Alles-in-1. In deze methode
worden alle wereldoriënterende vakken
(geschiedenis, aardrijkskunde, biologie
en topografie) en Engels thematisch
aangeboden. Ook bij de muzieklessen
en de crealessen wordt aangesloten bij
de thema’s van deze methode. Daarnaast zullen we de verschillende activiteiten die we met de kinderen doen
(bijvoorbeeld de museumbezoeken,
gastlessen of andere uitstapjes) zoveel
mogelijk bij deze thema’s laten aansluiten.

met het Thema: 'Waar is het?' Hierbij
gaat groep 4 kijken naar hun eigen wijk
en andere dingen om hen heen, de
groepen 5 en 6 gaan aan de slag met
Europa en groep 7 en 8 werken met
Afrika en Azië. Iedere week is er tijd om
te werken aan dit thema en zijn er activiteiten die hierbij aansluiten. Vandaag
starten we met een leuke opening. We
zullen in tot de herfstvakantie met dit
thema werken.

Dit schooljaar gaan we in de hele school
met dezelfde thema’s werken. Ontzettend leuk, omdat de kinderen in de
hele school, in alle klassen en gangen,
de thema’s tegen gaan komen.
Dit jaar starten we binnen Alles-in-1

U kunt ons ook
vinden op

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

Facebook en
Instagram

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

