
Van:  Gemeente Ouder-Amstel <Gemeente @ouder-amstel.nl> 

Verzonden:  woensdag 27 januari 2021 14:01:38 

Aan:  "kofax duoplus" <kofax @duoplus.nl> 

Onderwerp:  Brief aan raadF W: aanvraag opname plan van scholen 

Bijlage(n):  Ouder Amstel DNK.pdf 

Van: Barbara Lindner <b.lindner@florentebasisscholen.nl> 

Verzonden: woensdag 27 januari 202113:15 

Aan: Gemeente Ouder-Amstel <Gemeente@ouder-amstel.nl> 

Onderwerp: aanvraag opname plan van scholen 

Geachte heer, mevrouw, 

Bijgaand een aanvraag voor opname plan van scholen. Deze aanvraag zal ook per post worden 

verzonden. 

met vriendelijke groet, 

Barbara Lindner 

controller 

Stichting Florente basisscholen 

Bezoekadres 

Sportlaan 2A 

1111PX Diemen 

M: 06-42485519 

T: 020-7531144 

W: www.florentebasisscholen.nl 

Postadres 

Postbus 58 

1110AB Diemen 

FLORENTE 
.I . 

;� 
basisscholen 

De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de 
geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet to gebruiken maar de afzender direct 
to informeren door het bericht to retourneren en het daarna to verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of 
verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. 



FLORENTE 020 753 11 44 

info@florenlebasi sscholen. nl 

basisscholen 

AANTEKENEN 

Aan de gemeenteraad van Ouder-Amstel 
Vondelstraat 1 
1191 BD Ouderkerk aan de Amstel 

Diemen, 27 januari 2021 

Betreft  : aanvraag PvS Ouder—Amstel DNK 

Geachte raad, 

www. florenlebasi sscholen. nl 

r:aures 

Sportlaan 2A  Postbus 58 

1111 PX Diemen  1110 AB Diemen 

Hierbij verzoek ik u de opname van een nieuwe openbare basisschool op het plan 
van scholen 2022-2025, conform het gestelde in artikel 75 van de Wet op het primair 
onderwijs en art 194e, 1e lid Wet meer ruimte voor nieuwe scholen. 

De school zal gevestigd worden in het nieuwbouwgebied "De Nieuwe Kern" met start 
aanvang bekostiging per 1 augustus 2024. 

Wij zullen u, op uw verzoek daartoe, in ieder geval voor 1 april 2021 een prognose 
opsturen, waarin de levensvatbaarheid van de school aannemelijk wordt gemaakt. 

Hoogachtend, 

ctm salc 
estuurder 

www. florentebasisscholen. nl 

Sportlaan 2A 
1111 PX Diemen 

Poslbus 58 
1110 AB Diemen 




