
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Het schooljaar is inmiddels alweer even aan de gang. De nieuwsbrief is iets later 

dan jullie van ons gewend zijn. We wensen jullie veel leesplezier. 

 

Nieuwe website 
 
Zoals jullie misschien gezien hebben kon na de naamsverandering ook de 

website van Het PLEIN niet achterblijven en is deze in een nieuw jasje gestoken. 

De nieuwe website is www.ontwikkelcentrumhetplein.nl Kom vooral een kijkje 
nemen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectie 
 

We hebben er met zijn allen hard voor gewerkt en kunnen 

nu met trots weer zeggen dat de ISO certificering 

(kwaliteitskeurmerk) weer verlengd is.  

 

 

 

 

http://www.ontwikkelcentrumhetplein.nl/


Marktplaats winkel en Pop-Up store 
 

We zijn een marktplaats winkel en een pop-up store op 

Instagram begonnen waarin we nieuwe en tweedehands 

spullen verkopen van het Plein. We zijn dit winkeltje gestart 

om jongeren vaardigheden te leren die zij later nodig zullen 

hebben. Vaardigheden die hierbij komen kijken zijn onder 

andere; communicatie, spelling/Nederlands en het plaatsen 

van een advertentie. Mocht u nog spullen kwijt willen en het 

fijn vinden dat wij dit verkopen dan kunt u hierover contact 

met ons opnemen op het volgende 

mailadres verkoop.hetplein@gmail.com. Wij vragen slechts 

30% van de opbrengst, de rest krijgt u.  

Het Instagram account van de Pop-Up store is: @popup_store_hetplein 

 

Thema’s 
 

We zijn dit schooljaar gestart met thema’s naar 

aanleiding van de boekenreeks Kleine Helden. Van 

Gandhi over Darwin tot Curie: het lijkt soms moeilijk te 

geloven, maar zelfs de grootste uitvinders en 

wereldverbeteraars zijn ooit jong geweest. Dankzij deze 

kleurrijke boekenreeks worden kinderen geïnspireerd 

om hun dromen na te jagen en hun toekomst in eigen 

handen te nemen. Zelfs de grootste helden zijn immers 

klein begonnen! Er komen verschillende thema's aan 

bod: wetenschap, geschiedenis, architectuur, politiek, 

kunst.. (bron: bol.com) Wij geven aan deze thema’s 

onze eigen draai en geven zo onze kinderen wat mee 

over de personages uit de boeken. In september is het 

thema Gaudi aan bod geweest, in oktober Jules Verne 

en november stond in het teken van Mozart. We hebben 

veel gelezen, gebouwd, muziek geluisterd en 

geknutseld. December staat gezellig in het teken van 

Sint en Kerst. 
 

Naschoolse 
 

De afgelopen periode heeft de naschoolse meegedaan met de bovenstaande 

thema’s en is er gewerkt met langere activiteiten. Aankomende periode wordt er 

gestart met een 3 kwartieren circuit die wisselende activiteiten biedt waar de 

kinderen aan mee moeten doen; langdurende knutsel projectjes, sport en spel en 

overig, te denken aan bakken, bordspelletjes, samenwerken, zelfbeeld ed. 

Gedurende de week wordt Marianne ondersteund door Isa en Bernice. Ook 

hebben we een aantal nieuwe kinderen mogen verwelkomen dit schooljaar.   

 

mailto:verkoop.hetplein@gmail.com


Afscheid 
 

Indira heeft na 7 jaar gewerkt te hebben bij Het PLEIN afscheid genomen. Ze is 

toe aan een nieuwe uitdaging. We wensen Indira veel succes met haar nieuwe 

baan.  

 

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 of taart.  

 

Wist je dat.. 

 
Alle nieuwe stagiaires zijn weer enthousiast gestart, bedankt voor jullie inzet!  

 

 

 

 

  

 

 

Fijn weekend! 


