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Beste allemaal,
We hebben twee informatiemomenten gepland voor belangstellende ouders die kennis
willen maken met het concept van De Proeftuin. Dit is op woensdag 3 maart van 15.0016.30u en ’s avonds van 20.00u tot 21.30u. We hadden dit graag fysiek georganiseerd, maar
vanwege de coronamaatregelen wordt dit een digitale bijeenkomst. Gelukkig hebben we
mooie manieren gevonden om een goede invulling aan dit informatiemoment te geven. Het
doel is om jullie te informeren over hoe onze droom over De Proeftuin zich heeft ontwikkeld,
en laten zien hoe opvang en onderwijs er straks uit gaan zien.
Opgeven voor deze digitale ouderinformatiemomenten kan via

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl53uzWkovoC4w3zVFOfXRMlkh_Ie7aiG7iSE13kZ1txn0A/viewform?usp=sf_link
Bij opgave krijgen jullie vlak voor het informatiemoment een link op het opgegeven
mailadres. Nu kan het voorkomen dat jullie graag de kinderen willen aanmelden voor De
Proeftuin, maar dat het jullie niet lukt om op 3 maart in te schakelen. Stuur dan een mailtje
naar deproeftuin@florion.nl , dan zoeken we samen naar een oplossing.
We zijn gezegend met veel sollicitanten op de vacatures van De Proeftuin en hebben daaruit
een mooie selectie kunnen maken. Volgende week starten we met de sollicitatiegesprekken

voor de pedagogen voor De Proeftuin. We hopen dat wij op de twee informatiemomenten
van 3 maart ook het team van De Proeftuin kunnen voorstellen.
De volgende dag, donderdag 4 maart om 0.00u, start de inschrijving voor De Proeftuin.
Ouders kunnen met ingang van deze dag hun kinderen inschrijven voor opvang en onderwijs.
Voor opvang gaan we er vanuit dat we kunnen starten met kinderdagopvang en
buitenschoolse opvang. Bij onderwijs willen we starten met leerlingen van de leeftijden van
groep 1 en 2.
Er is een limiet en daarom behandelen we aanmeldingen op volgorde van binnenkomst.
Aanmelding kan door op 4 maart of later een mailtje te sturen naar deproeftuin@florion.nl
In april komen er vervolgens aanmeldgesprekken. Deze gesprekken zijn wel face2face en
voeren we met ouders die hun kinderen aangemeld hebben voor De Proeftuin. Met de
aanmeldgesprekken gaan we in gesprek over onze identiteit en over de verwachtingen van
ouders naar De Proeftuin en andersom. Na dit aanmeldgesprek is aanmelding definitief.
De data van de aanmeldgesprekken staan hieronder. We hopen dat we dan al in het gebouw
aan de Monteverdilaan kunnen, zodat wij kunnen laten zien hoeveel mogelijkheden de
locatie heeft.
-

vr 2 april: 15-16.30u
woe 7 april: 15-16.30u
woe 14 april: 15-16.30u
vr 16 april: 15-16.30u
woe 21 april: 15-16.30u

We gaan begin volgende week de website online zetten. Tot dit moment was er alleen een
frontpage, maar er komt nu meer informatie over hoe we het voor ons zien. De website zal

in de loop van de tijd meegroeien met ons concept. Want zo is het ook met het De Proeftuin
zelf. We popelen om bezig te gaan met het gebouw, de lokalen, de buitenruimte en al onze
gedachten over hoe we kinderen optimaal kunnen laten ontwikkelen. Tegelijkertijd vraagt
dat tijd en energie en beseffen we dat we dit niet op stel en sprong zo even klaar hebben.
We zijn dankbaar aan Hem dat we al zover zijn gekomen en dat wij in samenwerking met de
gemeente Zwolle een goede locatie hebben gevonden. Daarmee hebben we er alle
vertrouwen in dat we De Proeftuin op een mooie manier kunnen realiseren, samen met
jullie als ouders en het team van De Proeftuin.
Voor vragen kunnen jullie mailen naar deproeftuin@florion.nl
Namens de kerngroep van De Proeftuin,
Pieter Lassche

