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Informatiebijeenkomsten
voor nieuwe ouders
Na de zomer heeft Klein Rotterdam meer ruimte
beschikbaar en kunnen we starten met 60 kinderen.
In mei en juni organiseert Klein Rotterdam weer bijeenkomsten voor nieuwe ouders. Voorlopig gaan we nog uit
van online bijeenkomsten, maar zodra het mag ontvangen
we ouders graag fysiek op school.
De avonden zijn van 20:00 tot 21:00 uur op 20 mei en
2 juni. Als er meer avonden nodig zijn, zullen we die in mei
nog plannen. Opgeven kan door te mailen naar
s.langelaar@klein-rotterdam.nl

Thematisch onderwijs
Tot de meivakantie werken we aan het thema
‘Omgaan met elkaar’. De kinderen zijn als groep bezig om
een totumpaal te maken met de waarden die de kinderen
zelf hebben bedacht en belangrijk vinden. Deze waarden
zijn liefde, vriendschap, respect, plezier en vertrouwen.
Prachtige waarden om met elkaar steeds op terug te

komen en zo te werken aan een fijne sfeer. Deze waarden
zullen in de totumpaal met symbolen en spreuken
terugkomen.
Na de meivakantie gaan we werken aan het thema
‘Omgaan met de natuur’. We merken dat de kinderen het
heerlijk vinden om in de natuur te spelen en te ontdekken.

Peutergroep
In samenwerking met KindeRdam en Peuter & Co starten
we na de zomer met een peutergroep. Daarvoor kun je je
alvast aanmelden bij s.langelaar@klein-rotterdam.nl

Interesseformulier VO
In de vorige nieuwsbrief hebben we een link naar het
interesseformulier voor voortgezet onderwijs gedeeld om
te inventariseren hoe de interesse op dit moment is.
Gemist? Kijk hier nog een keer op de website.

Ontwikkelingen onderwijs

Voortgang opknappen gebouw

Het team van Klein Rotterdam heeft 24 en 25 april een
teamweekend, waarbij doorontwikkelen van het onderwijsaanbod en -concept centraal staat. Op deze manier
kunnen we met elkaar de diepte in en onze ideeën verder
uitwerken. Natuurlijk is het ook een mooi moment voor
teambuilding en een hoop lol met elkaar!

Aannemer Verbakel begint in de meivakantie met de
renovatie van ons deel van het gebouw. 1 augustus zal
dat klaar zijn.

Bijdrage leveren
Nu versoepelingen van de coronamaatregelen heel voorzichtig dichterbij komen, willen we graag weer de oproep
doen aan iedereen die graag een keer een bijdrage zou
leveren. Ben jij expert in iets (postzegels verzamelen,
robotica, pannenkoeken bakken, middeleeuwse
dichtkunst, of wat dan ook) dan vinden we het heel leuk
als je daar een keer wat over zou willen komen vertellen
en een activiteit met de kinderen wil doen.
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