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Wijziging aansturing locatie 

Het bestuur van Prokino heeft na overleg met het bestuur van de Catent scholen besloten 

dat zij alle kinderopvang locaties in Zwolle eenduidig willen laten aansturen, vanuit één regio, 

waarbij de keuze is gemaakt dat de regio Midden-Oost dit gaat doen. 

De wijziging van directeur zal dus plaatsvinden van Carin Hakkesteegt (directeur van regio 

Midden-Noord) naar Jacolien Lokhorst (directeur van regio Midden-Oost). 

Dit betekent dat met ingang van 1 maart deze locatie onder verantwoordelijkheid zal vallen 

van Ingrid Smits, manager Kinderopvang Zwolle, met ondersteuning van Maritta Klomp, 

stafmedewerker en leidinggevende van de personeelsplanning en klantenservice van de 

regio Midden-Oost. Zij zullen zich in onze volgende nieuwsbrief verder aan jullie voorstellen. 

 

Peuteropvang Nijntje 

De voorjaarsvakantie is voorbij en we zijn vanaf 1 maart gestart met het thema ‘muziek’.  

De instrumenten zijn uit de kast gehaald en er wordt veel muziek mee gemaakt. We dansen 

op muziek, luisteren naar geluid, zingen liedjes en maken zelfs wat lekkers om te eten met 

muziek. Alle zintuigen gebruiken we in dit thema. Vanaf 19 maart gaan we richting thema 

‘Pasen’ en gaan we samen met de kinderen ontdekken wat we met Pasen kunnen doen. 

 

Buitenschoolse opvang De Vlieger Buckhorstlaan 

Ondanks dat we als BSO nog steeds alleen maar noodopvang mogen bieden, zijn wij samen 

met de kinderen gezellig bezig en werken wij ook met het thema ‘muziek’. Er worden leuke 

activiteiten aangeboden aan de kinderen, zoals een muziekquiz en zelf muziekinstrumenten 

maken van oude spullen. Een andere activiteit voor de oudste kinderen is een lipdub maken. 

Hiervoor moeten de kinderen zich goed voorbereiden hoe ze dit willen maken. Wat gaat 

iedereen doen, hoe gaan we filmen en waar gaan we filmen? De kinderen zijn hier meerdere 

middagen mee bezig en we zijn heel benieuwd naar het resultaat. 

 

Interesse?  

Heeft u interesse in de BSO en/of de POV? Dan zijn wij bereikbaar op 06-13 96 62 78. Voor 

verdere informatie kunt u contact opnemen met onze klantenservice via e-mailadres: regio-

middenoost@prokino.nl of via telefoonnummer: 038-3338792.  
 

Vriendelijke groet, 

 

Team De Vlieger Buckhorstlaan 

 

Jolanda Hagedoorn-Panhuis, Lysanne Knol, Yvonne Eerdman, Jelly Radema, Amber Verver, Quinten van den 

Heerink 
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