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PRachtig 
 

Pensioen  
Pensioenfonds ABP biedt 

Helder Overzicht en Inzicht 

aan. Hiermee krijg je 

eenvoudig een totaalbeeld 

van jouw financiële situatie 

voor later. Bekijk het in  

MijnABP.nl. (www.abp.nl ) 

In de SharePoint map is een 

powerpoint presentatie over 

Helder Overzicht en Inzicht 

toegevoegd. 

 

IBP 
Antwoord op veel gestelde 

vragen vind je in de FAQ op 

SharePoint. 

 

 

 

Gratis lespakket Privacy 

De Autoriteit Persoons-

gegevens heeft een gratis 

lespakket ‘Privacy’ ontwikkeld 

voor groep 7 en 8.  

Dit programma belicht het 

onderwerp privacy vanuit een 

nieuwe hoek: namelijk vanuit 

het grondrecht op privacy.   

Lees meer op: 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl  

 

40 jaar De Gruitpoort 

Ter ere van het 40-jarig 

jubileum heeft De Gruitpoort 

een speciaal magazine 

uitgegeven. Lees meer 

 

 
 

 

Gambia 
In november was de heropening van Naneto Seyone Nursery 

School. Stichting Buganala is er met middelen vanuit de acties van 

de scholen in geslaagd om de school op te knappen, nieuwe 

toiletten te bouwen en met meubels vanuit een school uit Zelhem 

kunnen de kinderen weer goed zitten. Naast bestuursleden van 

Stichting Buganala was Lucy Hermsen namens PRO8 aanwezig.  

De afgelopen weken zijn de bankjes van de 

Roncallischool aangekomen in Gambia voor de 

Yama’s Nursery school in Ebo Town.  

57 kinderen die op de grond zaten in een 

ruimte van 25 m2 kunnen nu op bankjes zitten.  

 

Een filmpje van de reis in november 2019 staat 

op de vernieuwde Buganala website, de moeite 

waard om te bekijken. En misschien heb je 

Buganala al ondersteund door online aankopen 

te doen via SponsorKliks?  

Het kost je niets extra!  

 

PRO8 dag 6 januari 2020 

We staan kort voor de kerstvakantie.   

Een mooi rustmoment in het schooljaar. Dagen doorbrengen met 

familie en vrienden en terugkijken op het afgelopen jaar en 

wellicht voornemens maken voor het nieuwe jaar. Na deze 

vakantie ontmoeten we elkaar voor de PRO8-dag 2020 in het 

Metzo college in Doetinchem voor een dag vol (werk)geluk.  

Ik kijk er naar uit!  
 

Voor nu wens ik iedereen een  
prettig kerstfeest en gelukkig 2020. 

 
Lucy Hermsen, voorzitter College van Bestuur 
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