
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Ontwikkelcentrum Het PLEIN 
 
Zoals jullie misschien al gezien hebben is onze naam veranderd in 
ontwikkelcentrum Het PLEIN. We blijven dezelfde zorg bieden en zelfs wat extra’s 

maar daarover hoort iedereen later meer.  

 
 
Even voorstellen 
 

Hallo allemaal! Ik ben Yari, 25 jaar en ben sinds maart begeleider op 

Het PLEIN. Ik ben op maandag en donderdag te vinden op de locatie 

in Bilthoven. Hier werk ik samen met een enthousiaste jong team 

met de kinderen.  

Ik woon zelf in Hilversum en naast dit werk heb ik ook een bijbaantje 

in de horeca. Nadat ik mijn opleiding sportmanagement in 

Amersfoort had afgerond, ben ik de opleiding pedagogiek gaan 

volgen, waarin ik volgend jaar hoop af te studeren. In de afgelopen 

jaren heb ik diverse stages gelopen met verschillende doelgroepen 

en problematieken. Met de ervaring die ik heb opgedaan ben ik deze 

uitdaging aangegaan en moet ik zeggen dat het mij zeer goed bevalt. Tot eind 

van dit schooljaar ga ik met plezier naar werk en probeer ik, samen met mijn 

collega’s, het maximale uit de kinderen te halen.  

 

 

 

 

 

 



Koffie schenken in De Nieuwe Stad 

 

Op woensdag wordt er door stagiaire Lotte samen met 
een aantal cliënten uit de groep ‘Wall Street’ iets lekkers 
gebakken. Met dit lekkers en met koffie van Het Lokaal, 

gaat Basil samen met een begeleider iedere donderdag 
op pad om koffie te schenken bij de ‘bewoners’ van De 

Nieuwe Stad.  
https://www.denieuwestad.nl/een-vers-bakkie-thuisbezorgd/  

 

 
 

Thema van Gogh 

 
We zijn ontzettend druk geweest met het thema Van Gogh, er zijn 

informatieve filmpjes gekeken en boekjes gelezen. De kinderen 
hebben veel mooie kunstwerken gemaakt en er zijn prachtige 
groepswerken ontstaan. De kinderen kunnen voorlopig geen 

zonnebloemen of zelfportret meer zien 😉 Maar wij wel! Al het moois 

is opgehangen in de blauwe gang zodat iedereen dit kan bekijken.  
 

 
Naschoolse 
 

Ook de naschoolse heeft meegedaan aan het thema Van Gogh en ook hier zijn 
mooie kunstwerken gemaakt die de naschoolse ruimte sieren. Hierna zijn ze  
begonnen aan thema Lente.  

De kinderen zijn naar verkeerstuin in het Soesterkwartier geweest en hebben 
lekker rondgereden op skelters, steppen, fietsen etc. Ook is de paashaas daar 

langs geweest en zijn de kinderen op zoek gegaan naar paas eieren!   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.denieuwestad.nl/een-vers-bakkie-thuisbezorgd/


Wist je datjes 
 
 

             Wist je dat.. 
 

Wij een Instagram account hebben? Vindt je het leuk om te 

zien wat we allemaal doen en waar we mee bezig zijn? Ga 
ons volgen voor Het PLEIN in plaatjes!                                   

@hetpleinamersfoort  
 
 

Wist je dat.. 
 

Volgens recente meting 50 van de 72 uitgestroomde kinderen een plaats hebben 
gevonden in het onderwijs?   
 

                                          
 

Wist je dat.. 
 
Wij een nieuwe bewoner hebben op Het PLEIN? 

En wel meneer de Uil! De moeder van Duco 
heeft deze voor ons gewonnen bij de Plus. Met 

de bus en een aantal kinderen is meneer de Uil 
opgehaald en heeft hier een gezellig thuis 

gekregen. Bedankt Desiree! 
 

 

 
Wist je dat.. 

 
We hebben een ontzettend lekkere paasbrunch hebben gehad. Sonja is druk 
geweest met alle voorbereidingen. Er was heerlijke soep, lekkere broodjes en 

meer. Dat was smullen!  
 

 
Wist je dat.. 
 

Er een gezellige koningspelen georganiseerd is door de MBO 
Amersfoort studenten? In speeltuin Rivierenwijk waren de 

leukste spelletjes uitgezet die zorgden voor een gezellige 
feestelijke middag! 

 

Fijne meivakantie!  


