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Vertel, wie ben jij? 
Ik ben Alda Bernhard.

Hoe ziet jouw dag op KR er uit? 
Geweldig! Ik verveel me nooit en vind het geweldig om, 
als ik binnenkom, geknuffeld te worden door meerdere 
kinderen. Ik vind het leuk om hier te werken. 

Wat doe je allemaal? 
Wat doe ik niet, kun je beter vragen! Ik doe vooral 
administratief secretarieel werk, maar ga ook graag met 
de kinderen om en help ze een handje. 

Waar wordt jij op Klein Rotterdam het gelukkigst van? 
Het gevoel dat ik mijn steentje kan bijdragen om het 
anderen wat makkelijker te maken. 

Wat wens jij voor de kinderen van Klein Rotterdam? 
Ik wens alle kinderen heel veel wijsheid, een goed gevoel 
van eigenwaarde en een leuke toekomst.

Hoe draag jij daaraan bij? 
Ik draag daaraan bij door regelmatig gesprekjes met ze  
te hebben, met adviezen te komen en soms door duidelijk 
te maken dat niemand alleen op de wereld staat. 

klein-rotterdam.nl

Periode 1 van 2022-2023 is alweer achter de rug. Er zijn 
nieuwe kinderen op school en Ien Wolfhagen is het team 
komen versterken als coach bij het jonge kind. 
Deze periode stond in het teken van omgaan met elkaar 
en je omgeving en wennen aan de nieuwe situatie. 

Kamp
We hebben een fantastisch kamp gehad, waarin we elkaar 
beter hebben leren kennen. We hebben veel leuke dingen 
gedaan en zijn veel buiten geweest. 

Inspiratiesessies en excursies
Op klein Rotterdam zijn er regelmatig inspiratiesessies en 
excursies. Deze periode hebben we bijvoorbeeld een 
inspiratiesessie gehad over haaien! De man van Alda 
werkt namelijk in het Oceanium in Blijdorp en is daarover 
komen vertellen. Ook was er een sessie over geuren en 
smaken. Het was weer een leuk gevarieerd aanbod!

Ontwikkelingen Agoraonderwijs
We zijn nu in ons derde jaar en midden in de grote reis om 
Agora in het PO te ontwikkelen. Het lukt steeds beter om 
dat vorm te geven. Over het algemeen hebben startende 
scholen of concepten enkele jaren nodig om het geheel 
goed te ontwikkelen. Het is heel fijn om hierover met  
andere scholen en de Agoravereniging uit te wisselen.  
Inmiddels zijn er door het hele land zeker 23 Agora  
scholen, waarvan 3 met alleen primair onderwijs en enkele 
met zowel primair als voortgezet onderwijs.  
Het aantal scholen dat zich wil aansluiten en ook Agora-
onderwijs wil bieden, blijft groeien in zowel PO als VO.  
Neem gerust eens een kijkje op de website van de  
Agoravereniging.
De Vereniging Agora Onderwijs

Bij het jonge kind is er afgelopen periode een dierentuin 
gemaakt.

Gouden collega voor Klein Rotterdam

Dagje bij de strandwacht Maasvlakte 
In september hadden de kinderen van Klein Rotterdam 
een bezoek gebracht aan de vrijwillige strandwacht van 
de Rotterdamse Reddingsbrigade aan het Maasvlakte-
strand. Daar hebben de kinderen kunnen leren en ervaren 
hoe de lifeguards tussen mei en september toezicht hou-
den op het strand en eerste hulp bieden bij ongevallen. 
De oranje voer- en vaartuigen trokken goed de aandacht 
met hun sirenes en de kinderen hebben enthousiast 
geholpen bij het nabootsen van een EHBO en lijnred-
ding-oefening. Kortom een geslaagde dag! Het motto 
van De Rotterdamse Reddingsbrigade is dat 
‘zolang niet iedereen kan zwemmen, moet iedereen 
kunnen redden’. De RRB geeft ook zwemlessen bij 5  
zwembaden in Rotterdam. Kijk voor info op rrb.nu
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