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Terugblik op de start
Vandaag kijken we terug op de eerste periode van Klein
Rotterdam. We kijken met een goed gevoel terug, maar
er valt ook nog veel te ontwikkelen. We hebben een hele
leuke gevarieerde groep van 17 kinderen in de leeftijd van
4-11 jaar, die leuk en behulpzaam met elkaar omgaan.
We merken dat kinderen zo gewend zijn aan de structuur
van hun vorige school, dat ze die structuur ook op Klein
Rotterdam nodig hebben. Van daaruit zoeken we stapje
voor stapje hoe we onze waarden (verbinding, vrijheid in
verantwoordelijkheid en balans) in het onderwijs kunnen
vormgeven. We leren hoe de kinderen kunnen werken
met eigen leervragen. Er ontstaan al mooie leervragen en

activiteiten. Zo is een groepje kinderen begonnen met
blokfluiten, maakten de jonge kinderen een eigen stepparcours en een huis van karton om in te spelen, is er
een groepje dat leert lezen en zijn er leervragen als: hoe
opereert een dierenarts?; waarom is zeewater zout?;
en: hoe ontstaan baby’s? Ook bedenken de kinderen hoe
zij het schoolplein zouden willen veranderen, want dat
kan natuurlijk een stuk avontuurlijker! Ter inspiratie zijn we
daarvoor naar de Speeldernis geweest.
Ook gaan we iedere dag ‘opladen’. Dan gaan de lichten
uit, rustige muziek aan en zoekt iedereen een rustig plekje
om te lezen, te tekenen of te niksen. Heerlijk!

Geïnteresseerde ouder of professional?

Opknappen van het gebouw

Ben je als ouder of professional geïnteresseerd in het
onderwijs op Klein Rotterdam? We organiseren in
november twee bijeenkomsten via Teams. Per bijeenkomst kunnen maximaal 20 ouders/ouderparen zich
opgeven. De bijeenkomsten vinden plaats op 3 en 11
november, van 19.30-20.30 uur. Mocht er meer interesse
dan plekken zijn, dan zullen we nog een derde avond in
november plannen. Je kunt je voor één van de twee
bijeenkomsten opgeven door ons een mail te sturen.
Ben je expert op wat voor gebied dan ook (panfluitspelen, pizza bakken, poëzie maken of wat dan ook) en
zou je een keer een workshop (kosteloos) willen geven
aan kinderen? Je bent van harte welkom!
Mail naar s.langelaar@klein-rotterdam.nl

Door Corona en de processen die nodig zijn, laat de start
van het opknappen van het gebouw nog even op zich
wachten. Dat betekent dat we dit schooljaar geen extra
groepsruimtes in gebruik kunnen nemen en we dus niet
met nog een groep kunnen uitbreiden, ook al is de interesse er van ouders. De groep die we nu hebben is vol,
op nog enkele plekken voor startende vierjarigen na.
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