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Contact
Mail:  s.langelaar@klein-rotterdam.nl
Websites:  stichtinggroos.nl
Stefanie Langelaar: (06) 121 403 15
Nick Zuiddam: (06) 304 474 92

Klein Rotterdam  07 januari 2022

Peuteropvang en buitenschoolse opvang 
(bso) 
Binnen Klein Rotterdam verzorgt KindeRdam de  
peutergroep en de bso. Nu zijn ze nog gesloten, maar bij 
genoeg aanmeldingen openen ze hun deuren voor 
peuters en kinderen van 4 t/m 12. 
De bso en peutergroep zitten in hetzelfde pand als school, 
dus dat is superhandig!

Wil je meer informatie over de peutergroep of de BSO? 
Neem dan contact op met de afdeling Klantadvies van  
KindeRdam: (010) 44 300 36. Voor online aanmelden  
voor peutergroep en bso, zie:  
KindeRdam | BSO Klein Rotterdam-Rotterdam Zevenkamp

Eén van onze doelen dit schooljaar is om de vijf werelden 
van Agora zichtbaar te maken in de school. Zo creëren we 
een rijke speelleeromgeving waarbij kinderen inspiratie 
kunnen opdoen voor hun challenges. Hélène de Grood 
gaat dit oppakken en realiseren. 
Heb je tips of ideeën om deze werelden zichtbaar te  
maken in de school, dan ben je van harte welkom om mee 
te denken! Info@klein-rotterdam.nl
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Aanmelden nieuwe kinderen
Omdat ouders op dit moment zo min mogelijk in school 
komen, is de eerste kennismaking met nieuwe ouders  
online. Per situatie wordt de verdere kennismaking en  
aanname besproken. Iedere woensdagochtend is er een 
vast moment van 10:00 tot 11:00 waar ouders online bij 
kunnen aansluiten. Heb je interesse om je zoon of dochter 
op Klein Rotterdam in te schrijven, stuur dan een mail 
naar info@klein-rotterdam.nl of bel naar 010-7200929.

3-5 jaar
Kinderen tot en met 5 jaar kunnen gedurende dit school-
jaar starten op Klein Rotterdam na enkele wendagen. 
Als kinderen al op een school zitten, zal Klein Rotterdam 
met deze school contact hebben over de ontwikkeling van 
het kind, voordat er definitief ingeschreven kan worden.

6+ jaar
Kinderen vanaf 6 jaar kunnen na de zomervakantie weer 
instromen. Vanaf 6 jaar houden we een langere wenperio-
de aan, omdat het onderwijs bij het oudere kind anders is 
dan in het traditionele klassikale onderwijs. 

Nieuwe teamleden, vrijwilligers en stagiaires
Dit schooljaar verwelkomen we weer een nieuw teamlid en 
meerdere vrijwilligers en stagiaires.
Hélène de Grood is ons team als kunstdocent komen  
versterken. Kunst vinden wij heel belangrijk op  
Klein Rotterdam. Er zijn meerdere vrijwilligers betrokken  
bij Klein Rotterdam om te helpen met voorlezen, de tuin,  
administratief werk, ondersteunen in de groep of andere 
zaken. Ouders helpen ook met regelmaat bij vervoer en 
begeleiding naar excursies. 

Ook hebben we dit jaar weer stagiaires van de opleidingen 
pedagogiek, pabo, onderwijsassistent en kunstacademie. 
We zijn heel blij met al deze extra mensen.

Eigen werkplekken
Bij de groep het oude kind zijn de kinderen dit schooljaar 
begonnen met het maken van hun eigen werkplek. Het 
hebben van een eigen werkplek draagt bij aan het gevoel 
van autonomie, leergeluk en concentratie. 

De vijf werelden van Agora

klein-rotterdam.nl

Terug- en vooruitkijken
We kijken terug op een avontuurlijk jaar en kijken uit naar 
wat 2022 ons gaat brengen. We wensen iedereen een 
heel mooi en gezond 2022, vol groei en leergeluk!
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