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We hebben de sleutels!

14 mei hebben we de sleutels gekregen van ons schoolgebouw! Het bouwteam is bezig om te kijken wat
er nodig is om het gebouw op te knappen en verwacht snel te kunnen starten met de uitvoering daarvan.
Ook met onze kinderopvangpartners Peuter & Co en KindeRdam wordt gekeken hoe het gebouw voor
kinderopvang geschikt kan worden gemaakt.

Proeverij voor ouders en kinderen

Vernieuwde website stichting GROOS
Onze vernieuwde website sitchtinggroos.nl is nu in de
lucht! Hier is nog meer informatie te vinden over stichting
GROOS en Klein Rotterdam en ons onderwijsaanbod dat
na de zomer van start gaat.

6 juni organiseert Klein Rotterdam een proeverij met een
programma voor ouders en een programma voor kinderen.
Kinderen gaan met onderwijsexperts en vakexperts
activiteiten doen, zoals we dat ook na de zomer op Klein
Rotterdam zullen gaan doen. Voor ouders is er een programma waarbij we ingaan op de visie en onderwijsaanbod van Klein Rotterdam en hoe ouders betrokken kunnen
zijn. Wil je nog meedoen met de proeverij? Dan ontvangen
we graag per mail je telefoonnummer om contact met je
op te nemen. Als 6 juni vol zit, zullen we nog een andere
zaterdag plannen voor een tweede proeverij.

Team
Met een team van onderwijsexperts wordt er al hard
gewerkt aan het onderwijsaanbod dat na de zomer van
start gaat. We zijn erg onder de indruk van het enthousiasme, de expertise en saamhorigheid die ontstaan in het
team en we kijken ernaar uit om te starten!

Logo Klein Rotterdam
We zijn blij met ons nieuwe logo
van Klein Rotterdam. We hebben
er nu een nieuwe huisstijl bij.

Contact
Mail:
Website:

info@stichtinggroos.nl
stichtinggroos.nl

Stefanie Langelaar:
Nick Zuiddam:

(06) 121 403 15
(06) 304 474 92

