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Beste allemaal,
Het besluit is gevallen: Wij gaan in 2021 starten met De Proeftuin!
We kunnen verder met onze droom: Een nieuw idee met een andere natuur, genaamd De
Proeftuin.
Een plek waar christelijk onderwijs
en opvang samenkomen. De plek
waar je het leven leert proeven!
Begin oktober is er een vragenlijst
uitgezet onder ouders. We
hebben veel reacties mogen
ontvangen en we hebben genoeg
animo kunnen peilen om door te
gaan met dit unieke concept.
We gaan officieel starten op 1
augustus 2021 (na de zomervakantie). Onze locatie wordt de Monteverdilaan 202 in
Holtenbroek. We starten met kinderdagopvang, onderwijs aan kleuters en BSO.
Aan het gebouw moet nog veel gebeuren, de gemeente Zwolle gaat dit realiseren in het
voorjaar. We zijn blij met deze locatie, omdat we denken dat er veel ruimte en

mogelijkheden zijn om onze visie op
buiten, natuur en spel te ontwikkelen.
We krijgen op deze plek huis- en
tuinvesting voor de komende vier jaar.
Daarna gaan wij meer in het midden
van Zwolle een definitieve plaats
krijgen.
Op De Proeftuin spelen ritme, ruimte
en rituelen een grote rol. De visie van
De Proeftuin is te vinden op
www.deproeftuinzwolle.nl Voor
ouders die belangstelling hebben voor
De Proeftuin gaan we inloopmomenten (op inschrijving) organiseren in het voorjaar. Dit
gaan we doen in kleine groepen, zo hebben wij beter contact met jullie als ouders en is het
onder de huidige omstandigheden coronaproof. Data en andere informatie over de
aanmeldprocedure volgen later via deze nieuwsbrief. De bedoeling is dat er vanaf nu
maandelijks een nieuwsbrief komt.
De website van De Proeftuin zal, net als ons concept, steeds meer groeien en vorm krijgen.
Datzelfde geldt voor ons Instagram-account. Zodra de website klaar is met een geplande
uitbreiding (verwachting is begin januari) geven we een bericht naar alle nieuwsbrieflezers
en via ons Instagram-account.
Als intern begeleider is Inge De Vries aan De Proeftuin verbonden. Begin 2021 gaan we de
procedure opstarten om andere medewerkers te werven voor De Proeftuin. Zo kunnen
ouders tijdens de inloopmomenten ook kennismaken met de pedagogisch medewerkers van
De Proeftuin. Het zou mooi zijn als wij de inloopmomenten ook kunnen houden in het
gebouw zelf.
Er is nog veel te doen voordat de eerste kinderen mogen genieten van de verhalen en de
seizoenen op De Proeftuin. We hebben daar kracht en zegen van God voor nodig. Wij
geloven in dit prachtige concept en willen dit graag samen met God en elkaar doen. Tot
horens!
Namens de ontwikkelaars van De Proeftuin,
Marja van Delden en Pieter Lassche

