22 september 2022

Van de directie
De eerste schoolweken
zitten er alweer op. We zijn
druk bezig met de nieuwe
thema’s en projecten. We
hebben de eerste periode
Rots en Waterlessen er al
bijna opzitten en vandaag
zijn alle groepen 1 t/m 3
naar het bos geweest. We
vonden het leuk dat er bij
het bezoek van de schoolfotograaf zoveel ouders gebruik hebben gemaakt van
het aanbod om na schooltijd
een foto te maken met
broers en zussen die niet op
school zitten. Leuk om te
zien dat er zo een grote opkomst was. We willen u ook
danken voor uw hulp op
school. Het is fijn dat er alweer zoveel ouders bereid
zijn om ons te helpen met

activiteiten en andere werkzaamheden in de school. Wij
zijn ook blij met de positieve
reacties op onze vraag om
klusouders. Superfijn dat er
ouders zijn die hebben aangeboden om te helpen met
klusjes in de school. De voorbereidingen voor de Kinderboekenweek zijn al in volle
gang. We zullen de Kinderboekenweek openen op
woensdag 5 oktober. Het
team van de MMK heeft een
leuk openingsfilmpje gemaakt, waarmee we u en de
kinderen op woensdag 5
oktober zullen verrassen.
Vandaag hadden de groepen
7 en 8 bezoek van het Media
Lab. Scholen worden vaak
bezocht door dit mobiele
lab. In de vrachtwagen pra-

ten
jeugdagenten/
jongerenwerkers met de
schooljeugd. Belangrijke
thema’s komen aan bod,
zoals cyberpesten, nepvuurwapens, alcohol, drugs, lachgas en vuurwerk. Ook hier
komen de digitale media van
de politie ter sprake. Meester Rick is vandaag in het
huwelijksbootje gestapt met
Marlissa. Wij wensen hun
een hele mooie dag en al het
geluk voor in de toekomst.
Met vriendelijke groet,
Juf Sadhana en meester
Robbert

Belangrijke data
Dinsdag 27 september:

Koffieochtend bij de Beestenboel

Woensdag 5 oktober:

Opening Kinderboekenweek

Vrijdag 14 oktober:

Afsluiting Kinderboekenweek

Vrijdag 21 oktober:

Start herfstvakantie

Vrijdag 11 november:

Studiedag

Woensdag 16 november:

10-minutengesprekken

Donderdag 17 november:

10-minutengesprekken
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Renovatie MMK

Zoals u weet staat de MMK op de planning voor
renovatie. Voor de zomervakantie zijn er verschillende overlegmomenten geweest waar er gesproken is over de tijdelijke huisvesting tijdens de renovatie. Het is onze wens om zo dicht mogelijk bij ons
huidige schoolgebouw te blijven. Dat maakt het
voor alle ouders en kinderen haalbaar om naar
school te komen. Deze wens hebben wij in elk overleg laten weten en toegelicht. Echter, de gemeente
heeft een andere agenda als het gaat om de tijdelijke huisvesting. U zult begrijpen dat uiteindelijk alles
te maken heeft met geld. De gemeente heeft voor
veel geld het leegstaande schoolgebouw aan de
Dirk Costerstraat in Zevenkamp opgeknapt. Dit is
het gebouw waar de Fridtjof Nanseschool in zat.
Deze gemaakte kosten zorgen ervoor dat de gemeente liever niet weer een hoop geld wil uitgeven
aan het plaatsen van noodlokalen op het schoolplein. Voor ons is het onbespreekbaar om met de
hele school naar Zevenkamp te verhuizen. Onze 1e
prioriteit is dat al onze kinderen elke dag naar
school kunnen komen en dat lukt niet als we bijna 3
km verderop in een andere wijk zitten. Er zijn veel
gesprekken geweest, waarin over en weer gesproken is over de bovengenoemde punten. Helaas kunnen wij niet voor 100% bepalen hoe de vervolgstappen gezet gaan worden en blijven we afhankelijk
van heel veel factoren die er bij een groot bouwproject komen kijken. Ik kan u beloven dat wij altijd in
elk overleg onze uiterste best doen om de beste
afspraken voor onze kinderen en de school te maken. We hebben onlangs, in dit geval een compro-

mis moeten sluiten. Als de renovatie gaat beginnen,
zullen wij met onze groepen 6, 7 en 8 tijdelijk naar de
Dirk Costerstraat verhuizen. Het is een prachtig gebouw die van alle gemakken is voorzien. Denk aan een
inpandige gymzaal, handvaardigheidslokaal en vele
sportvelden om de school waar de kinderen de hele
dag door gebruik van kunnen maken. De kinderen zullen het hier prima naar hun zin hebben. Natuurlijk
gaan wij ervoor zorgen dat al onze kinderen goed en
veilig op de locatie kunnen komen. Het zal om een
goede en strakke organisatie vragen, maar dat gaat
ons lukken. We zullen waarschijnlijk met de leerkrachten en kinderen op één plek verzamelen en gezamenlijk naar de tijdelijke locatie fietsen. Het geheel moet
nog verder uitgewerkt worden. Hoe de organisatie er
verder precies uit gaat zien laten wij u t.z.t. weten en
blijven u meenemen in het hele proces. We verwachten dat we nog tegen meer dingen aan gaan lopen,
waar we wel of niet blij mee zullen zijn. Echter, het
belangrijkste is om het uiteindelijke doel niet uit het
oog te verliezen: we krijgen er een prachtig mooi
schoolgebouw voor terug waar we allemaal heel veel
plezier van gaan
hebben. We
hopen u voor nu
even voldoende
geïnformeerd te
hebben.

Rots en Water trainingen
Aan het begin van het schooljaar zijn alle
groepen gestart met de Rots en Water
training. De training is gegeven door
onze eigen Rots en Water trainers: juf
Beppy, meester Louis en juf Jessica. Bij
deze training leren kinderen o.a. om
stevig met beide benen op de grond te
staan, om hun ademhaling onder controle te houden. Ze leren ontdekken hoe ze
met hun lichaamshouding, stemgebruik
en oogcontact over komen op anderen
en hoe ze dat kunnen aanpassen. Dit
leren en oefenen we door leuke activiteiten te doen in de speelzaal.

Stagiaires op de MMK
Ieder schooljaar verwelkomen we,
zowel op de peuterspeelzaal als op
de basisschool, stagiaires van verschillende opleidingen. Enthousiaste
jongens en meiden die een opleiding
volgen tot onderwijsassistent, leerkracht of pedagogisch medewerker.
We vinden het heel belangrijk om
stagiaires in de school te begeleiden.
We kunnen onze toekomstige collega’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. De stagiaires die
in deze periode stage lopen op onze
school, zullen zich aan de ouders van
de betreffende groep via Klasbord
voorstellen.
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Kijkt u mee op de MMK?
Op 30 september werd de informatieavond gehouden. Wat fijn, dat zo veel
ouders op school waren om kennis te
maken met de leerkracht van de groep
van hun zoon of dochter. Op 29 september was de informatieavond van
groep 8, waar ouders ook informatie
kregen over het voortgezet onderwijs.

Zoals u weet is burgerschap een belangrijk
onderdeel van ons onderwijs op de MMK.
Eén van de onderdelen van burgerschap is
dat wij kinderen willen leren dat ze zichzelf
mogen zijn en ook accepteren en respecteren dat een ander dat ook mag zijn. Om deze
reden werken we op de MMK van maandag
19 t/m vrijdag 30 september met de LEF-kist,
een lessenpakket van Schiedams LEF. De
lessen gaan over diversiteit, liefde, vriendschap en over het LEF hebben om jezelf te
zijn en voor een ander op te komen. Het
project wordt op vrijdag 30 september afgesloten met de LEF-dag, een dag waarop iedereen mag dragen waar hij of zij zich prettig
bij voelt. Want op de MMK mag iedereen
zijn, wie die is!

Ondertussen leren de kinderen in onze
groepen 3 de eerste letters. Niet alleen
leren de kinderen hoe ze de letters uitspreken, ook leren ze de letters meteen
schrijven. Met de letterdoos maken de
kinderen van de geleerde letters iedere
keer weer nieuwe woorden. Hoe meer
letters ze leren, hoe meer woorden ze
kunnen maken!

Op donderdagmiddag is er weer
Schrijfdans voor de oudste kleuters!

De kinderen van groep 7 hebben een les beatboxen gehad!

Schoolmaatschappelijk werk
Ook dit jaar kunt u weer gebruik maken
van het schoolmaatschappelijk werk.
We zijn blij dat ook dit schooljaar Cobie
Moret weer bij ons op school aanwezig
is.
Mijn naam is Cobie Moret en ben dit
schooljaar werkzaam als schoolmaatschappelijk werker (SMW) op de Minister Marga Klompéschool Het schoolmaatschappelijk werk wordt georganiseerd vanuit MDRplus en wordt op alle
basisscholen in Rotterdam-Alexander
ingezet. Het schoolmaatschappelijk
werk kan ingeschakeld worden, wanneer psychosociale problemen het functioneren en/of de leerprestaties van uw
kind nadelig beïnvloeden. Samen kunnen we zoeken naar mogelijke oplossingen. Door gesprekken met u, de leerkracht en uw kind inventariseer ik de
situatie rondom uw kind. Soms is er
meer nodig en kan ik u naar andere
hulpverlening doorverwijzen voor de
zorg die bij uw kind past. Het schoolmaatschappelijk werk biedt kortdurende hulpverlening. In moei-

lijke tijden is het fijn dat er professionals
zijn die met u mee kunnen denken,
naast u kunnen staan en ondersteuning
kunnen bieden. In het belang van het
kind probeer ik iedereen om het kind
heen te motiveren en te activeren. Het
kind staat centraal.
De intern begeleider of leerkracht kan u
verwijzen naar het schoolmaatschappelijk werk en natuurlijk mag u zelf ook
contact opnemen via de school als u
iets wilt bespreken. U kunt mij ook zelf
bereiken via mijn werktelefoon: 0630565111. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en vrijdag. Ik ben wisselend aanwezig op de Minister
Marga Klompéschool, maar voornamelijk op de vrijdag. Gesprekken
met de schoolmaatschappelijk werker zijn vertrouwelijk en met uw
gegevens wordt zorgvuldig omgegaan. De gesprekken kunnen zowel
thuis als op school plaats vinden. Er
zijn geen kosten aan verbonden. Ik
hoop met mijn diensten een positieve bijdrage te kunnen leveren ter
bevordering van de ontwikkeling
van uw kind, de ondersteuning aan
u als ouders en de school.
Met vriendelijke groet, Cobie Moret

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 website:
www.mmkschool.nl

