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Start 31 augustus!

Klein Rotterdam start 31 augustus in Rotterdam Zevenkamp. We starten met een leuk team en een groepje
leuke kinderen. Klein Rotterdam start klein en heeft grote ambities. We merken dat kinderen, ouders,
professionals en partners enthousiast worden van ons concept en graag een bijdrage willen leveren.
We zijn een bekostigde school en streven naar onderwijs voor iedereen.

Bestuur/Raad van Toezicht
Stefanie Langelaar en Nick Zuiddam zijn de bestuurders
van Stichting GROOS Marcel Zwolle is vanaf 31 juli 2020
geen bestuurder meer bij Stichting GROOS. Hij is per
1 augustus 2020 voorzitter van de raad van toezicht.
De raad van toezicht bestaat uit minimaal drie personen
en adviseert en controleert het bestuur. Binnenkort wordt
duidelijk wie de andere twee toezichthouders zijn.

Schooltijden
Medezeggenschapsraad
Na de zomervakantie wordt er een medezeggenschapsraad samengesteld met een personeelsgeleding en
oudergeleding. De MR heeft op bepaalde punten instemmingsrecht of adviesrecht. Klik hier voor meer informatie.

We hebben gesproken met de inspecteur en we moeten
de schooltijden aanpassen. We starten met het 5 gelijke
dagen model. Er is een inloop van 8.30-9.00 De lestijd is
van 9.00-14.30. De uitloop is van 14.30-15.00.

Het gebouw
We starten 31 augustus in een deel van het gebouw op
de Victor E van Vrieslandstraat 150 en ons andere deel
van het gebouw wordt na de zomervakantie opgeknapt.
We zijn bezig om de lokalen startklaar te maken.

Team
Na de zomervakantie gaat Barbara Hoebeke. stage lopen
op Klein Rotterdam. Zij start met de opleiding voor
pedagogisch educatief professional. Barbara stelt zich in
de volgende nieuwsbrief aan jullie voor!

Inkopen voor onze nieuwe locatie

Kinderen
We starten 31 augustus met ongeveer 15 kinderen. Er zijn
6 kinderen van 4 en 5 jaar en 9 kinderen zijn tussen de
6 en 10 jaar. We kunnen in 2 jaar groeien tot 120 kinderen
en na 2 jaar kunnen we doorgroeien. We informeren in
de laatste week van de zomervakantie de ouders van de
startende kinderen over praktische zaken.

Proeverijen
In het nieuwe schooljaar willen we proeverijen blijven
organiseren. Kinderen en ouders kunnen kennis maken
met ons onderwijsaanbod en met ons team.
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