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Nieuwsbrief 10 juli 2020 
 

Geachte ouders/verzorgers 

Hierbij ontvangt u de twintigste nieuwsbrief van het 
schooljaar 2019-2020. 

  
 
Juffenverjaardag 
Afgelopen woensdag was de juffenverjaardag. Wat 
zijn de juffen weer verwend, heel erg bedankt hier-
voor! 
Hieronder een indruk van de dag: 

  
 

 
 

  
Bedankt 
Namens de ouderraad willen we alle ouders die dit 
jaar hebben geholpen bij de diverse activiteiten heel 
hartelijk bedanken. U ontvangt hiervoor komende 
week een aardigheidje als blijk van waardering. 
 

 

Kinderopvang 
Prokino Kinderopvang & Zorg gaat in het nieuwe 
schooljaar starten in ons gebouw met reguliere bui-
tenschoolse opvang (voorschools en naschools), Kin-
deropvang Plus en BSO+. Begin van dit schooljaar 
hebben wij al een enquête bij u afgenomen om de 
interesse te peilen. Inmiddels is het zeker geworden 
dat zij zich in ons gebouw gaan vestigen.  
Prokino Kinderopvang & Zorg is een landelijke stich-
ting die ook in de regio Harderwijk, Ermelo en Nij-
kerk meerdere locaties heeft voor kinderopvang, 
peuteropvang, buitenschoolse opvang en zorg.  
De precieze startdatum is helaas nog niet bekend, 
aangezien deze afhankelijk is van de diverse vergun-
ningen en de verlening daarvan. Uiteraard houden 
wij u hierover op de hoogte. 
Tijdens een voorlichtingsavond in september zullen 
medewerkers van Prokino aanwezig zijn om een 
korte presentatie te geven. Wilt u op dit moment al 
meer informatie? Neemt u dan contact met hen op 
via 0341-427249. Voor meer informatie over de Kin-
deropvang Plus en BSO+ kunt u ook kijken op 
www.prokino.nl/zorg/veluwe/home. 

  

 
Afscheid van groep 8 
 
Aanstaande dinsdagavond nemen we afscheid van 
groep 8. Dit keer doen we dit in twee sessies om zo 
de 1,5 meter in acht te kunnen nemen. 
Veel van de schoolverlaters zitten al een lange tijd 
op de Springplank. Van kleine kinderen hebben we 
ze groot zien worden, letterlijk maar ook figuurlijk. 
We zijn er trots op hoe alle kinderen op verschil-
lende vlakken zijn gegroeid! 

http://www.prokino.nl/zorg/veluwe/home
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Keano veel ple-
zier op Mijn 
school, Cheva-
ney jij veel ple-
zier op het Ac-
cent!  Jayden K, 
Jayden L, Max, 
Jaidyn, Tristan, 
Najem en Sem  
Jullie heel veel 
succes op de 
Oriënt. En niet 
te vergeten 
Jordy: heel veel 
succes op de Le-
lie! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Data 
14 juli Afscheidsavond schoolver-

laters 

15 juli 21e Nieuwsbrief 

17 juli  Laatste schooldag 

30 au-
gustus 

Eerste schooldag 

  
Met vriendelijke groet, 

Bert Veldhorst  en Bianca de Zoete

 


