
We hebben net deelgeno-

men aan een sfeervolle 

kerstviering. De leerkrachten 

hebben het kerstverhaal 

voorgelezen, de kinderen 

hebben prachtig gezongen 

en het kerstkoor heeft twee 

spetterende optredens ver-

zorgd. Wat was het mooi om 

te zien dat er zoveel belang-

stelling van ouders was. Het 

balkon van de Openhofkerk 

zat vol met publiek. Vanmor-

gen hebben we alle kinderen 

ontvangen met een draaior-

gel, die vrolijke kerstliedjes 

speelde. Een gezellige start 

van deze laatste schooldag. 

Na de vakantie starten we 

niet gelijk op maandag 9 

januari. Zoals we u al eerder 

hebben laten weten hebben 

we op 9 januari een studie-

dag. Alle kinderen van de 

MMK en de Beestenboel zijn 

nog een extra dagje vrij. De 

kinderen worden pas weer 

op school verwacht op dins-

dag 10 januari. Onze studie-

dag bestaat uit twee onder-

delen. In de ochtend hebben  

we een workshop vanuit 

Auris. Dit zijn mensen die 

gespecialiseerd zijn in 

spraak, taal en gehoor. Zij 

geven hulp aan iedereen die 

hier moeite mee heeft. Ze 

onderzoeken, behandelen, 

ondersteunen en geven on-

derwijs. Het middagpro-

gramma wordt verzorgd 

door Wim van Gelder. Hij 

geeft scholing en advies over 

bewegingsonderwijs en zijn 

expertise ligt bij de dynami-

sche schooldag en bewe-

gend leren als onderdeel 

daarvan. We zijn heel 

nieuwsgierig wat hij ons gaat 

vertellen en laten ervaren.  

Nu gaan we eerst genieten 

van een heerlijke vakantie. 

We wensen u allemaal hele 

fijne feestdagen en alle goeds 

voor 2023. Tot 10 januari. 

Juf Sadhana en meester Rob-

bert  

Van de directie 

 22 december 2022 

 

Maandag 9 januari 2023  Studiedag, kinderen vrij 

Dinsdag 10 januari 2023  Eerste schooldag na de kerstvakantie 

Woensdag 25 januari 2023 Opening Nationale voorleesdagen 

Donderdag 2 februari 2023 Derde koffieochtend Beestenboel 

Vrijdag 3 februari 2023  Afsluiting Nationale voorleesdagen 

Belangrijke data 



Hoi! Mijn naam is Saar Gerssen, bijna 24 

jaar en sinds kort ben ik bij jullie aan de 

slag als vakleerkracht Creatieve Vor-

ming. Mijn passie ligt dan ook bij kunst-

educatie en hoe dit kinderen kan helpen 

bij hun ontplooiing en ontwikkeling van 

de identiteit, creatieve denken en het 

inlevingsvermogen. Hiernaast ben ik zelf 

artistiek maker en droom ik over een 

atelier, waarin ik met keramiek decor-

stukken en sieraden kan maken. In mijn 

vrije tijd ben ik altijd op zoek naar vinta-

ge kledingstukken en objecten en luister 

ik (voornamelijk) graag naar muziek uit 

de jaren ’70, het liefste live, samen met 

mijn vriendengroep waarbij iedereen 

eruit ziet alsof ze zo uit die tijd komen 

lopen. Ook maak ik een podcast voor de 

Popunie over de muziekscene in Rotter-

dam, hierin interview ik o.a. muzikan-

ten. Verder heb ik een kat die Kip heet 

en woon ik in Overschie. Ik hoop jullie 

allemaal snel nog wat beter te leren 

kennen en kijk uit naar de tijd die me te 

wachten staat op jullie leuke school!  

Even voorstellen….. 

De Sinterklaastijd was weer een gezelli-

ge tijd op school. De school zag er gezel-

lig uit, de Sinterklaasmuziek klonk door 

de school. En wat hebben we weer veel 

meegemaakt! Tenten in de tuin, waar 

de Pieten sliepen, aten aan de picknick-

tafel en hun was ophingen aan de was-

lijn. De rommel die de rommelpiet ach-

terliet in de school, terwijl de Pieten 

gelukkig ook nog wat lekkers achterlie-

ten in de schoenen. De surprisetentoon-

stelling van de kinderen van groep 6, 7 

en 8 en uiteindelijk natuurlijk het be-

zoek van Sinterklaas op maandag 5 de-

cember. We kijken al weer uit naar vol-

gend jaar! 

Sinterklaas op bezoek bij de MMK 
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Wie is Marga Klompé? 

 

Onze school heet de Minister Marga 

Klompéschool, vernoemd naar de 

eerste vrouwelijke minister Marga 

Klompé. Nieuwsgierig naar wie zij 

was? Klokhuis heeft een uitzending 

gemaakt over haar. Via de onder-

staande link kunt u de uitzending 

bekijken: 

https://www.hetklokhuis.nl/tv-

uitzending/5050/marga-klompe 



De twee weken voor de kerstvakantie 

zijn altijd weer één van de hoogtepun-

ten van het schooljaar. De school is 

(met dank aan een aantal ouders) mooi 

versierd, de kerstmuziek is overal in de 

school te horen, de kinderen maken 

mooie kerstknutsels. De kerstperiode 

werd dit jaar afgesloten met een kerst-

diner op de woensdagavond en met een 

kerstviering in de kerk op donderdag-

middag. Wat leuk dat zoveel ouders in 

de kerk waren om mee te genieten. 

Wat kunnen we terug kijken op een 

mooie kerstperiode.  

Na een geslaagde Yoga clinic hebben de kinderen 

uit de groepen 3t/m 8, de afgelopen periode 

streetdance lessen gehad tijdens de gym. Juf Chan-

talle heeft verschillende dansstukjes met de kin-

deren geoefend. De kinderen hebben hun mooiste 

moves aan hun klasgenoten laten zien. Wij zijn 

alweer benieuwd wat de volgende sport is die de 

kinderen uit kunnen proberen.  

Kerst 
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Ook dit jaar hebben we voor elk ge-

zin een mooi  kerstpakket met  dit 

jaar leuke en lekkere producten die 

we zelf hebben uitgezocht. De kerst-

pakketten hebben we met veel ple-

zier en met het hele team samen 

ingepakt. De pakketten hebben we 

kunnen samenstellen met medewer-

king van het Jeugdeducatiefonds en 

de PLUS. We hopen dat u ervan ge-

niet in de vakantie! 

Op dinsdag 13 december konden 

alle kinderen van de school een 

heerlijke tosti halen bij de ‘tosti-

wagen’. Het was een koude dag, 

dus een warme tosti ging er wel 

in! 



Het thema van de Beestenboel en de 

groepen 1/2 en 3 was: Op het podium. 

De vader van Yasin uit groep 3 is acteur 

en heeft woensdag 14 december een 

workshop acteren gegeven voor de 

kleuters en de groepen 3. Hij leerde ons 

dat je met je lijf kunt 'praten'. Zo heb-

ben we niet alleen geleerd over het 

podium, maar zelfs over hoe je op het 

podium kunt staan!  

In de nieuwsbrief houden we u op de 

hoogte van de thema’s die in de school 

centraal komen te staan. Na de kerstva-

kantie starten we bij de peuters en de 

groepen 1 t/m 3 met het thema 

‘Bouwen’. In groep 4 staat het thema 

‘Wat groeit en bloeit’ centraal en in de 

groepen 5 t/m 8 ‘Planten’. Heeft u een 

beroep of een hobby, die past bij deze 

thema’s en vindt u het leuk om daar op 

school iets over te vertellen? Laat 

het de leerkracht van uw zoon of 

dochter weten!  

Ouders in de school 

en een kijkje nemen in de feestkeu-

ken, waarbij ze hebben geholpen met 

het voorbereiden van verschillende 

wereldfeesten.   

De groepen 7 en 8 hebben de les Reis 

je Rijk gevolgd in het museum, waarbij 

de kinderen in het museum door tijd 

en ruimte konden vliegen. 

 

De groepen 4 t/m 8 brachten vorige 

week een bezoek aan het Wereldmuse-

um in Rotterdam. Het thema van deze 

periode was Kleding en Sport. De groe-

pen 4, 5 en 6 gingen in het museum op 

pad met de met de burendagceremo-

niemeester Freddy, die altijd op de 

hoogte is van de laatste nieuwtjes.  De 

kinderen mochten helpen om deze dag 

tot een succes te maken. Ze mochten 

boodschappen scannen in de toko, kos-

tuums tekenen voor het zomercarnaval 

Groepen 4 t/m 8 op bezoek in Wereldmuseum 
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De kleuters van groep 1-2C en de kin-

deren van groep 5 hebben vrijdag 9 

december de maandsluiting verzorgd. 

Tijdens de maandsluiting lieten de kin-

deren zien, waar ze in de klas over 

werkten. In groep 5 is gewerkt in het 

thema ‘Kleding’. De kinderen uit groep 

5 hebben van alles uitgelegd over ver-

schillende soorten kleding en hun func-

ties en dat je kleding op verschillende 

manieren kunt maken (breien, haken, 

lijmen, naaien, enz). Bij de kleuters 

stond het thema ‘Optreden op een po-

dium’ centraal. De kinderen hebben 

samen muziek gemaakt, verteld, ge-

danst, trucs laten zien en gezongen. 

Wat leuk dat er weer veel ouders kwa-

men kijken! 

Maandsluiting groep 1-2 C en groep 5 

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 


