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Rotterdam, ……………………………………       

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

 

Wij hebben toestemming gekregen van basisschool ……………………………………….. om u te 

benaderen via deze brief en willen u graag informeren over het volgende: 

 

Wij zijn medewerkers van stichting De Katrol. Een jonge Rotterdamse organisatie die 

jonge kinderen wil helpen bij hun schoolloopbaan door het aanbieden van hulp bij het 

leren en het maken van huiswerk. Wij bieden gratis en vrijblijvend leerondersteuning aan 

kinderen uit de onderbouw (groep 3 en 4) van de basisschool. Deze ondersteuning wordt 

gegeven door studenten. Uw zoon of dochter krijgt nog geen of maar weinig huiswerk, 

maar kan met de student de basisvaardigheden oefenen waar hij of zij nog wat moeite 

mee heeft. Dit kan door middel van oefeningetjes die vanuit school zijn meegegeven, 

maar ook bijvoorbeeld door spelletjes te doen, voorwerpen tellen en rekenen, 

straatborden lezen, enz. Mocht u gebruik willen maken van De Katrol, dan komt de 

student twee keer per week een uur bij u aan huis om met uw kind aan de slag te gaan. 

Het project komt uit België en daar is het al een groot succes! De stichting heeft een prijs 

gewonnen van de Onderwijsraad; de L-factor.  

 

Wilt u het strookje onderaan deze brief inleveren bij…………………………………………….  

Op het strookje kunt u aangeven of  u wel of geen interesse heeft. Als u uw 

telefoonnummer invult, dan zullen wij u bellen om een afspraak met u te maken, zodat 

wij u meer informatie over ons project kunnen geven. Natuurlijk kunt u bij vragen ook 

contact met ons opnemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het team van De Katrol Rotterdam 

  

Charlois Nicole Rapmund 06-17131433  e. nicole@dekatrol.nl 

Salima Karmoudi 06-11958769  e. salima@dekatrol.nl 

Debbie van Eekelen 06-25530255  e. debbie@dekatrol.nl 

 
Mevr./Dhr. ……………………………………………………... wil  * wel/niet   gebeld worden voor een afspraak. 
Telefoonnummer:……………………………………….…................................ 
Adres: ……………………………………………………………………………………………. 
Postcode:……………………………………………………………………………………….. 
naam kind:………………………………………………………………………………………………………Groep: 3/4 
Handtekening:…………………………………………………………………………………… 
            * doorhalen wat niet van toepassing is 
 
 
 

 


