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Nieuwe kinderen en ouders

Nieuwe teamleden

Het aantal kinderen volgend schooljaar verdubbelt. We heten alle nieuwe kinderen en ouders van harte welkom
en kijken uit naar een mooi jaar met elkaar.

We zijn heel blij met de twee nieuwe teamleden Henna en
Tim. Henna heeft jarenlang ervaring in het Montessorionderwijs, vooral met het jonge kind. Tim is nog niet zo
lang leerkracht in het basisonderwijs. Hij heeft wel al veel
ervaring met het geven van technieklessen in verschillende
soorten onderwijs.
In verband met verwachte groei komen we altijd graag in
contact met leerkrachten die geïnteresseerd zijn om op
Klein Rotterdam te werken of op een andere manier een
bijdrage willen leveren. Mocht dat voor jou gelden, stuur
dan motivatie en cv naar info@klein-rotterdam.nl

Nieuw schooljaar

Peutergroep/BSO

In de eerste periode tot de herfstvakantie staat wennen op
Klein Rotterdam en aan elkaar centraal. Ook beginnen we
met het maken van eigen werkplekken, in ieder geval bij
het oude kind. We hebben het openingsfeest, gaan op
kamp en vieren de kinderboekenweek. In deze periode
staat het thema Zorgen voor elkaar centraal.

De peutergroep zal na de herfstvakantie starten bij voldoende aanmeldingen. BSO kan vormgegeven worden als
er vijf kinderen op een dag zijn.
Op de site van KindeRdam is meer informatie te vinden.
https://www.kinderdam.nl/klein-rotterdam

Gebouw en buitenruimte
1 augustus wordt de binnenruimte opgeleverd. Voor
1 november zal ook de buitenruimte opgeknapt zijn en
voorbereid om zelf te gaan inrichten. Samen met de
gemeente en buurtbewoners starten we met moestuinen.

Openingsfeest!
17 en 18 september vieren we ons openingsfeest! Graag
nodigen we je uit op 17 september tussen 13.00 en 16.00
uur en op 18 september tussen 10.00 tot 12.00 uur.
Op 17 juni komt de wethouder van onderwijs Said Kasmi
de school officieel openen. Alle ouders, partners en andere
geïnteresseerden zijn van harte welkom om dit met ons
mee te vieren.

Voortgezet Onderwijs

DUO:

Yes! Stichting GROOS heeft twee initiatieven voor
voortgezet onderwijs ingediend bij DUO (Dienst Uitvoering
Onderwijs). Zo mogelijk werken we samen met bestaande
besturen.

‘Met een ouderverklaring geeft u aan dat u uw kind zou
willen inschrijven op de nieuwe school als deze start. De
verklaring betekent niet dat u dit ook verplicht bent. U kunt
altijd nog besluiten om uw kind op een andere school aan
te melden.
In de periode van 1 juli tot uiterlijk 15 oktober kunt u een
initiatief steunen met uw ouderverklaring. Daarmee kan de
initiatiefnemer aantonen dat er genoeg belangstelling voor
de school is.’

In Rotterdam heet het initiatief Klein Rotterdam VO.

Ook is er vanuit behoefte van ouders een initiatief voor
voortgezet onderwijs in Den Haag ingediend:
Agora Den Haag VO.
Voor deze initiatieven zijn ouderverklaringen nodig. Je kunt
de verklaring voor het initiatief bij jou in de buurt afgeven.
Kijk daarbij goed naar de voorwaarden en houd het
bsn-nummer van je kind bij de hand. Kijk op de link
Klein Rotterdam VO
of
Agora Den Haag VO
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