
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Ontwikkelcentrum Het PLEIN 
 
Zoals jullie misschien al gezien hebben is onze naam veranderd in 
ontwikkelcentrum Het PLEIN.  

 

Vakantie planning 

 

De zomervakantie begint op maandag 22 juli en loopt tot vrijdag 30 augustus. 

Via de flyer zijn jullie allemaal op de hoogte gebracht van onze nieuwe aanpak. 

We gaan er een leuke en gezellig vakantie van maken. 

 

Afscheid collega’s  
 

We nemen aan het eind van dit schooljaar afscheid van een aantal collega’s. Kim 

en Lisanne nemen afscheid van ons en gaan opzoek naar nieuwe uitdagingen. 

Wij wensen hen hierbij veel succes!  

Onze lieve Sonja gaat genieten van haar pensioen! Sonja hoeven we gelukkig 

niet te missen want zij zal nog regelmatig binnen komen wandelen en doorgaan 

met het organiseren van kerst, rommelmarkten ed.  

 
Naschoolse 
 

Bij de naschoolse hebben de afgelopen periode een 
aantal thema’s centraal gestaan. Er zijn leuke 
activiteiten gedaan rondom sport en bewegen, 

landen, lichaam en verkeer. Ook hebben we met 
water genoten van het mooi weer  

Volgend jaar zullen we met thema’s blijven werken. 
 

 



Vertrouwenspersoon 

 
Een van de verbeterpunten vanuit de inspectie is dat we een nieuwe 
vertrouwenspersoon moeten hebben. 

We hebben deze gevonden via de Merlijn groep www.merlijngroep.nl voor meer 
informatie over de organisatie en de vertrouwenspersoon zelf. 

Haar naam is Marij Claerhoudt en haar gegevens zijn info@omslag4you.nl /  
06 – 54 97 54 44. 
In het kort is de vertrouwenspersoon de brug tussen cliënten/ouders en  

Het PLEIN als er verschil van inzicht is. 
Op de site van het AKJ (organisatie van vertrouwenspersonen voor de 

jeugdhulp), www.akj.nl staat een duidelijke uitleg over de functie van de 
vertrouwenspersoon. 

 

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!                                   

@ontwikkelcentrumhetplein  
 
Wist je dat.. 

Met het koffieschenken hebben we al 20 klanten die elke week een lekker kopje 
koffie/thee van ons kopen met een stuk zelfgebakken cake. 

 
Wist je dat.. 

We met dat koffieschenken nu onze eigen stempelkaarten hebben? Wat zijn ze 
mooi geworden!  
 

Wist je dat.. 
Ons schooljaar weer start op 2 september 

 
Wist je dat.. 
Onze lieve collega Berdien is bevallen van een mooie dochter met de naam Lieke. 

 
 

Fijne 

zomervakantie!  

http://www.merlijngroep.nl/
mailto:info@omslag4you.nl
http://www.akj.nl/

