
Kies voor Nieuw Crooswijk,
kies voor de Talmaschool!

Zoek jij een goede basisschool in je eigen 
wijk, waar je kinderen in de klas zitten bij 
hun vriendjes uit de straat? Een school met 
bevlogen docenten op een fijne plek?

Maak dan kennis met de Talmaschool, dé wijkschool van Nieuw 
Crooswijk. Wij van ouderinitiatief Croostwijk zijn heel enthousiast over 
deze school. We leggen je graag uit waarom.

Maak kennis met ons en de Talmaschool
Nieuwsgierig geworden? Heb je vragen over de Talmaschool of ons 
ouderinitiatief? We zijn benieuwd en komen graag met je in contact.

* Er is elke maand een open ochtend (op vrijdag). Je ziet dan de school 
in bedrijf en kunt al je vragen stellen.

* Twee keer per jaar houdt de Talmaschool open dag (op zaterdag). 
Ideaal om sfeer te proeven, het gebouw te bekijken en met 
teamleden en andere ouders te praten. 

* Of bezoek een van onze gezellige ouderborrels in café Eden en maak 
informeel kennis met andere ouders! Je vindt alle data en details op 
onze website.

Doe je mee?
www.croostwijk.nl
facebook.com/croostwijk



Ons verhaal: School van de wijk
Wij maakten in 2016 kennis met de Talmaschool, toen Nieuw 
Crooswijk nog één grote bouwput was. We zochten een goede 
school in onze eigen wijk. De Talmaschool weerspiegelde toen 
de wijk zoals die vroeger was. De nieuwe, veelal hoger 
opgeleide inwoners hadden de school nog niet ontdekt.

De Talmaschool groeit snel!
Wij als oudergroep waren direct enthousiast over de 
Talmaschool. We schreven onze kinderen in en besloten ons 
samen in te zetten voor de school. Sindsdien helpen we met 
veel plezier bij activiteiten, denken we mee met het team en 
zorgen we voor extra publiciteit.

Daarom de 
Talmaschool
* ambitieus en goed opgeleid team

* elk kind leert op eigen snelheid

* groot, groen, veilig schoolplein

* aandacht voor kennis, creativiteit en gezondheid

* ruim, licht en goed onderhouden gebouw

* samen met buurtgenootjes naar school

* op loop- en fietsafstand in onze eigen wijk

* buitenschoolse opvang van 7.00 tot 18.30 uur

Meer weten? 
Op www.croostwijk.nl vind je nieuws en 

achtergronden over ons initiatief en ervaringen 
van andere ouders. Schrijf je in voor onze 

nieuwsbrief dan ben je altijd op de hoogte! 

Waarom we zo enthousiast zijn? 
Omdat de Talmaschool een écht 
Rotterdamse school is. Divers, 
uitdagend en inspirerend! 

Over een paar jaar 
weerspiegelt de héle school 

de wijk waarin zij staat, daar 
zijn wij van overtuigd.

Ons enthousiasme voor de Talmaschool is al op veel 
andere ouders overgeslagen. Begin 2019 zijn er al 
vier prachtig gemengde kleuterklassen en ook de 
inschrijvingen voor de komende jaren laten een 
mooie mix zien.De onderbouw van de Talmaschool is 
al volledig gemengd. 

Meteen bij kennismaking bleek de school zeer 
ambitieus om dé nieuwe wijkschool te worden. 
Een school waar kinderen uit de oudbouw en de 
nieuwbouw, met allerlei achtergronden, elkaar 
ontmoeten en samen leren.


