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Proeverijen
We hebben twee mooie proeverijen achter de rug en 27 juni is de laatste. Het is heel fijn om op die manier 
met ouders en kinderen kennis te maken en te zien hoe goed kinderen omgaan met de manier waarop 
Klein Rotterdam onderwijs inricht.

Contact
Mail:  info@stichtinggroos.nl
Website:  stichtinggroos.nl
Stefanie Langelaar: (06) 121 403 15
Nick Zuiddam: (06) 304 474 92

Klein Rotterdam     26 juni 2020

Inschrijvingen jongere en oudere kind
De inschrijvingen druppelen nu binnen. We hebben de 
expertise en ruimte om ook het oudere kind aan te nemen, 
wat betekent dat alle leeftijden welkom zijn. 

Passend onderwijs
Alle bekostigde besturen in Rotterdam zijn aangesloten  
bij het samenwerkingsverband PPO (Passend Primair  
Onderwijs). We hebben nauw contact met onze contact-
persoon en kunnen op die manier zorgen voor een goed 
passend onderwijsaanbod. 

Schoolmaatschappelijk werk
Na de zomer zal er een maatschappelijk werker aan onze 
school verbonden zijn. Zij ondersteunt en adviseert ouders 
en school over opvoeding en ontwikkeling. 

Informatiebijeenkomsten
Om nog meer ouders de gelegenheid te geven kennis  
te maken met Klein Rotterdam organiseren wij enkele  
informatiebijeenkomsten.

  1 juli informatieochtend  10.00 – 11.30 uur
  7 juli informatieavond  19.30 – 21.00 uur
  13 juli informatieavond  19.30 – 21.00 uur

Wil je je aanmelden voor één van de bijeenkomsten, stuur 
dan een mail naar info@stichtinggroos.nl. Heb je je niet 
aangemeld en wil je toch komen, dan ben je ook van harte 
welkom! Neem je klapstoeltje mee, als je die hebt!
Ook kunnen wij informatie geven in een persoonlijk  
gesprek. U kunt ons daarvoor bellen of mailen.

Buitendag
4 juli van 10 tot 14 uur organiseren 
we een buitendag, waarbij we met 
het team, ouders en kinderen en  
buurtbewoners de pleinen netjes 
en al wat groener gaan maken. 
Kom je ook? Laat het weten 
door een mail te sturen naar 
info@stichtinggroos.nl 
Als je komt, wil je dan meenemen 
(als je het hebt): tuingereedschap, 
bezem, iets voor de lunch om te 
delen. Wij zorgen voor drinken. 

Team
Er zijn meerdere 
professionals betrokken 
die de ontwikkeling 
en opbouw van 
Klein Rotterdam tot 
een succes maken. 
We hopen hen op 
termijn allemaal 
een betaalde baan te kunnen 
bieden. Dat is afhankelijk van het leerlingaantal. 
Wel kunnen we al vertellen dat Marit Tacq is aangenomen. 
Ze stelt zich graag aan jullie voor!

Ik ben Marit Tacq en momenteel werkzaam als docent op 
de Recon Openluchtschool (school voor langdurig zieke 
kinderen). Ook ben ik moeder van een mooie, eigenwijze, 
nieuwsgierige dochter van 7. Ik houd van creativiteit in de 
ruime zin van het woord, d.w.z. dat ik van muziek, toneel 
en dans houd en verder van alles wat daar mee te maken 
heeft (ook creatief denken).
In mijn huidige baan mis ik heel erg de creativiteit zoals ik 
hierboven beschreven heb. Ook geloof ik heel erg dat  
kinderen vanuit hun eigen motivatie zouden moeten leren 
omdat het dan bijna ‘vanzelf’ gaat. Ik kan niet wachten om 
de kinderen van Klein Rotterdam te mogen begeleiden in 
hun eigen ontwikkelproces.
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