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PRachtig 
Wist je dat PRO8 
met hoofdletters wordt 

geschreven. We zien steeds 

vaker Pro8… 

 

SponsorKliks 
Ook in Gambia is sprake van 

Corona. Het land is direct in 

een volledige lock down 

gegaan, waardoor het aantal 

zieken laag gebleven lijkt. 

Door de Corona  zijn er geen 

scholenacties binnen PRO8 

geweest. Tegelijkertijd lopen 

de kosten voor de projecten 

door. SponsorKliks geeft de 

mogelijkheid goede doelen, 

waaronder Buganala te 

ondersteunen waarbij het je 

zelf niets extra’s kost.  

Doe mee door online 

aankopen te doen via de 

SponsorKliksbutton op de 

homepagina van 

www.buganala.nu  

 

Pensioen 
Bekijk de animatie ‘tijdlijn 

nieuw pensioenstelsel’ van 

het ABP.  

 

Privacy/IBP 

 

Antwoord op veel gestelde 

vragen vind je in de FAQ op 

SharePoint. 

 

 
 

 

Terugblik schooljaar 2019-2020 
Wat was het een bijzonder jaar! Er is zoveel gebeurd dat het haast teveel 

is om op te noemen, tegelijkertijd zijn er ontwikkelingen gestart die ook 

in de toekomst van groot belang zijn. Het steeds moeten schakelen naar 

een nieuwe fase maakte dat we veerkracht moesten laten zien. En wat 

een energie kwam daardoor vrij! Als bestuurder van PRO8 ben ik heel 

trots om te zien hoe we dat hebben opgepakt en dank ik jullie daar heel 

hartelijk voor. Als volleerde jongleurs zijn jullie in staat geweest om veel 

ballen in de lucht te houden. Nu wordt het tijd om te relaxen en te 

genieten van de komende vrije tijd met veel “Joy & Fun”! 

 

Fusie Het Timpaan 

Alle stappen in de voorbereiding op de fusie zijn gezet en er is een 

positief antwoord van zowel de Raden van Toezicht als de (G)MR-en.  

De aanvraag wordt nu bij het ministerie ingediend. We gaan ervan uit dat 

we Het Timpaan m.i.v. 01-01-2021 kunnen verwelkomen.  

Het is een prachtige win-win situatie!!  
 

Vakantie & Corona 
In bijna heel Europa zijn de grenzen weer open en mogen wij deze zomer 

genieten van een welverdiende vakantie. Net zoals in Nederland 

gelden in alle landen maatregelen om de verspreiding van het 

coronavirus te voorkomen. Uit zorg voor jezelf, je gezin én je collega's wil 

ik jullie vragen alert te blijven en de richtlijnen te blijven volgen. Mocht je 

op vakantie gaan naar een land waarin de reisadviezen aangescherpt 

worden of waar grenzen open zijn onder strikte voorwaarden, dan wil ik 

vanuit goed werkgeverschap jullie er op wijzen dat de afweging voor 

eerder terugreizen voor het naleven van een quarantaine periode van 2 

weken van belang is. Alleen dan kunnen we na de vakantie in gezamen-

lijkheid de schooldeuren weer openen en gezond onze leerlingen weer 

verwelkomen. Via de 'reisapp Buitenlandse Zaken' kun je altijd op de 

hoogte blijven van de meest actuele reisadviezen. 

 

Geniet van de vrije tijd en de vakantie, blijf gezond!  
 

Met hartelijke groet, 

Lucy Hermsen, voorzitter College van Bestuur 

 

http://www.buganala.nu/
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