
De afgelopen weken zijn er 

meerdere uitstapjes ge-

weest voor de verschillende 

groepen. De bibliotheek, het 

Wereldmuseum en de kin-

derboerderij zijn bezocht. 

Het was weer leuk en leer-

zaam. De komende weken 

valt er ook genoeg te bele-

ven op de MMK. Er zijn di-

verse thema’s gestart in de 

verschillende groepen waar 

met veel enthousiasme aan 

wordt deelgenomen.  

Tevens is Sinterklaas in ons 

land aangekomen, wat zorgt 

voor nog meer gezelligheid 

op school. Deze week is 

Rommelpiet langs geweest. 

Het was een enorme bende. 

Mooi om te zien dat de kin-

deren door onder andere 

een goede samenwerking 

alles snel hebben opge-

ruimd. We hopen u te zien 

bij de aankomst van de Sint 

en zijn Pieten op 5 decem-

ber. Let op: de kinderen zijn 

die dag om 14.00 uur uit! 

Achter de schermen is de 

kerstwerkgroep druk bezig 

om ervoor te zorgen dat het 

kerstfeest een succes wordt.  

Bij de voorbereidingen van 

de verschillende festiviteiten 

op school zijn ook mensen 

van de OR  betrokken. 

Mocht u interesse om aan te 

sluiten bij de OR, neem dan 

contact met ons op. 

Maandag 28-11 is er voor de 

ouders van de peuterspeel-

zaal weer een koffieochtend 

gepland. U krijgt dan te ho-

ren en te zien waar de peu-

ters allemaal mee bezig zijn 

en juf Cobie (onze school-

maatschappelijk werkster) 

zal het één en ander vertel-

len over haar hulp bij de 

diverse opvoedvragen. We 

hopen veel ouders te ver-

welkomen. De vorige koffie-

ochtend was in ieder geval 

een succes. 

Tot slot hebben we vanuit 

het leerkrachtenteam meer-

dere leuke nieuwtjes te ver-

melden: meester Jean-Paul 

is in de herfstvakantie trotse 

vader geworden van een 

prachtige dochter Maes. 

Tevens is juf Siobhan in ver-

wachting en in april uitgere-

kend. Gefeliciteerd allebei! 

Bij de peuterspeelzaal is juf 

Betty een nieuw gezicht en  

voor de crealessen is in de 

persoon van juf Saar een 

tijdelijke vervangster voor 

juf Jeanine gevonden. Wij 

wensen beiden veel plezier 

bij ons op de MMK! 

Met vriendelijke groeten,  

Juf Sadhana en meester 

Robbert 

Vanuit de directie 

 24 november 2022 

 

Maandag 28 november 2022: Koffieochtend peuterspeelzaal de Beestenboel 

Maandag 5 december 2022:  Sinterklaasfeest (continurooster, om 14.00 uur vrij) 

Woensdag 21 december 2022: Kerstdiner 

Donderdag 22 december 2022: Kerstviering 

Vrijdag 23 december 2022: Lesvrije dag, start kerstvakantie 

Belangrijke data 



Op dinsdag 1 november werd voor de 

peuters, de groepen 1-2 en 3 het thema 

‘Op het podium’ geopend met een thea-

tervoorstelling van Jeffrey Wijkhuisen: 

‘Paniek in de snoepfabriek’.  In deze 

komische en interactieve voorstelling 

zagen de kinderen dat in een snoepfa-

briek de snoepmachine kapot ging. Sa-

men met de kinderen werd de machine 

gemaakt. De kinderen waren ont-

zettend enthousiast.  

Op vrijdag 4 december werd het thema 

geopend voor de groepen 4 t/m 8. Het 

nieuwe thema is: Kleding en sport. Voor 

de opening hebben wij onze eigen MMK 

spelen georganiseerd! Dit werd eerst in 

de aula officieel geopend door juf Sad-

hana met het olympisch vuur. Daarna 

zijn de kinderen buiten verschillende 

sporten gaan spelen en hierbij konden 

ze hun eigen PR's (persoonlijke re-

cords) bijhouden. De komende weken 

gaan de kinderen meer leren over de 

verschillende sporten die er bestaan, 

zoals balsporten, krachtsporten of 

denksporten. Daarnaast gaan we meer 

leren over verschillende soorten kle-

ding, wat de functie ervan is en hoe het 

wordt gemaakt.   

allemaal om ervoor te zorgen, dat u 

geen andere auto’s blokkeert, wanneer 

u uw kind haalt en brengt. Tevens zal de 

parkeerplaats aan de zijkant van het 

schoolplein (van de fotograaf) niet meer 

beschikbaar zijn om uw auto te parke-

ren. De kleinere parkeerplaats daarvoor 

is wel beschikbaar. Zet de auto in een 

parkeervak en als dat niet dichtbij de 

school kan, dan iets verder weg.  

Dank u wel voor uw medewerking! 

Wij krijgen geregeld telefoontjes en 

mails van buurtbewoners en ouders van 

de school met klachten over de manier 

waarop sommige ouders bij het halen 

en brengen hun auto parkeren. De au-

to’s worden namelijk op de weg voor de 

geparkeerde auto’s neergezet, zodat de 

bewoners van de flats, maar ook onze 

eigen ouders, in hun auto moeten 

wachten, totdat de bestuurders hun 

auto’s weer weghalen. Dit levert veel 

frustratie op. Daarom een oproep aan u 

Opening thema’s 

Parkeren rond de school 
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Schooltandarts 

Ook dit schooljaar is er weer de mogelijk-

heid om uw zoon/dochter via ons aan te 

melden voor de schooltandarts. De kin-

deren worden dan onder schooltijd door 

een busje opgehaald en nadat ze bij de 

tandarts zijn geweest weer teruggebracht. 

Dit wordt geregeld door mondzorgvoor-

kids.nl 

Indien u hier interesse in heeft, kunt u bij 

de directie een aanmeldformulier halen. 

 



Groep 6 heeft deelgenomen aan ROT-

TErdam Experience. In de Experience 

staat waterbeleving centraal. De kin-

deren van groep 6 konden in ochtend 

de magische waterwereld bij de Rotte 

ontdekken. De kinderen namen deel 

aan 3 activiteiten: kanoën, waterdier-

tjes vangen, plastic opvissen en varen 

met de boswachter.  

Met ROTTErdam Experience worden 

kinderen gestimuleerd om meer plezier 

te beleven aan de Rotte en deze rivier 

met haar waternatuur meer te respec-

teren en te waarderen. Het is gelijk een 

stimulans voor kinderen om meer te 

recreëren bij het water en zich in te 

zetten voor schone, plasticvrije wate-

ren. Daarnaast willen we met dit event 

bijdragen aan versterking van het 

Rotterdam gevoel (identiteit). 

Mijn naam is Betty van der Steen, 56 

jaar en trotste moeder van twee zonen. 

Ik ben al meer dan 30 jaar werkzaam in 

de kinderopvang en ik ben blij dat ik 

met mijn ervaring en passie het team 

van de Beestenboel mag versterken. 

Ook is het de bedoeling dat ik bij de 

kleutergroepen ondersteuning ga ge-

ven. Met veel plezier ben ik per 1 no-

vember aan deze nieuwe uitdaging be-

gonnen. Ik zie er naar uit om jullie te 

ontmoeten. Veel liefs, Betty  

Groep 6 naar ROTTErdam Experience 

Even voorstellen….. 

Tot en met eind januari ligt er op 

woensdag en donderdag in de hal bij de 

kleuters en in de hal bij de peuters fruit 

klaar voor de kinderen die graag een 

stuk fruit willen eten. Dankzij de subsi-

die, waar ook het ontbijt uit wordt be-

taald, kunnen we de kinderen dit aan-

bieden. Het gaat om makkelijk te eten 

fruit (bijvoorbeeld appels, bananen en 

mandarijnen). Op  vrijdag 18 november 

stond er een foodtruck op het school-

plein. Alle kinderen kregen een fruit-

smoothie.  

Fruit op school  
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Het WK voetbal is begonnen!  

Veel kinderen vinden het leuk om 

het Nederlands team te volgen.  

Daarom mogen de kinderen, die dat 

willen, op de wedstrijddagen van 

het Nederlands Team  in het oranje 

naar school komen! We hopen dat 

we dat de komende weken heel 

vaak kunnen doen! 



Op woensdag 16 november werd onze 

school bezocht door Tsjechische colle-

ga’s, die een studiereis maakten in Ne-

derland en Daltonscholen bezochten. 

Ook onze school was gevraagd een pre-

sentatie te geven over ons Dalton on-

derwijs. De Tsjechische bezoekers wer-

den welkom geheten door juf Sadhana 

en juf Renate (onze Daltoncoördinator). 

Zij gaven een presentatie over onze 

school, waarbij een filmpje werd ge-

toond, dat door Benjamin uit groep 8 

was gemaakt en waarin Calvin uit groep 

8 in het Engels uitlegt wat ons Dalton-

onderwijs inhoudt. Daarna werden de 

bezoekers door een aantal kinderen 

rondgeleid door de school en andere 

kinderen gaven een uitleg over de 

weektaken en dit allemaal in het Engels! 

Wat zijn we trots op de kinderen, die dit 

wilden en konden doen! Het was voor 

zowel de Tsjechische bezoekers als voor 

onze kinderen een leerzame ochtend! 

MMK maakt ons trots tijdens bezoek Tsjechen 

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 

Hoofdluis 

Hoofdluizen verspreiden zich op school vaak in een hoog tempo. Dat is lo-

gisch, want luizen verplaatsen zich via het haar van hoofd naar hoofd. Als 

kinderen met elkaar spelen of samenwerken, kan het snel gaan. Elke don-

derdag na een vakantie vindt er een luizencontrole plaats op school. Er is al 

een ouder die dit regelt, maar het zou fijn zijn als er meerdere ouders zich 

hiervoor aanmelden. Interesse? Mail naar meester Robbert.   


