NIEUWSFLITS JONGE KIND, JANUARI 2022
Deze nieuwsflits is verstuurd naar alle managers en pedagogisch coaches van de
kindercentra, schooldirecteuren en intern begeleiders in Deventer

Vernieuwde OKE-formulier vanaf 1 januari in gebruik
Het vernieuwde OKE-formulier en de folders voor ouders en pedagogisch medewerkers zijn te vinden
op de website van Sine Limite, Formulieren - Sine Limite. Er is ook een papieren versie van het
formulier en de folders beschikbaar.
Kindercentra die het formulier en de folders willen ontvangen kunnen dit aangeven met een mail
naar loket@po-deventer.nl onder vermelding van naam en adres van de locatie en het gewenste
aantal (gebaseerd op het aantal kinderen dat voor de zomervakantie 4 jaar wordt).
Voor de zomervakantie wordt het OKE-formulier geëvalueerd en daarin nemen we ook mee of het
wenselijk is dat we de papieren versie blijven aanbieden.

KIJK! Consultatiegesprekken
Een aantal scholen en kindercentra werkt met het kind volgsysteem KIJK!. Vanuit Sine Limite worden
regelmatig introductietrainingen KIJK! aangeboden. Voor scholen en kindercentra is er de
mogelijkheid om een consultatiegesprek aan te vragen, gericht op het borgen en implementeren van
KIJK!. De consultatiegesprekken zijn bedoeld voor pedagogisch coaches en teamleiders van
kinderopvangorganisaties en scholen die getraind zijn en (willen gaan) werken met KIJK!. Na
afronding van de basistraining is de KIJK! werkwijze (observeren, reflecteren, stimuleren, registreren)
nog niet volledig geïmplementeerd binnen locaties en organisatie. Tijdens het consultatiegesprek
met Nanneke van Lokven ga je met haar in gesprek over het wat en hoe van een volledige
implementatie en borging. De vragen die spelen op locatie en binnen de organisatie vormen het
uitgangspunt van het gesprek. De gesprekken zijn gepland op donderdag 10 februari en 16 juni van
9.00 - 12.00 uur. Heb je interesse? Laat het weten met een mail naar c.vancasteren@po-deventer.nl.

Maatwerktrajecten Jonge Kind
Heb je vragen over bv. hoe je een rijke speelleeromgeving creëert, spel begeleidt en verrijkt of wil je
met het team aan de slag met de visie op het jonge kind? Ook met deze vragen kun je terecht bij het
loket loket@po-deventer.nl. Een collega neemt dan contact met je op en je bespreekt samen of een
maatwerktraject Jonge Kind een passend antwoord is op de vragen die spelen.
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SCHOLINGSAANBOD JONGE KIND T/M MEI 2022
3 en 10 februari
9 februari
24 maart
12 april
20 april
16 mei

| 2-daagse training LOGO 3000/ Met Woorden in de Weer: 2 plaatsen
vrij gekomen
| Ontwikkeling van jongens en meisjes nog enkele plaatsen vrij
| Buiten spelen en leren met peuters en kleuters nog enkele plaatsen vrij
| Bewegend spelen en leren met kleuters en groep 3 VOL
| Executieve functies ontwikkelen met spellen groep 1 t/m 4 VOL
| Bewegend spelen en leren met peuters NIEUW

Voor meer informatie en om je aan te melden, ga je naar https://www.sinelimite.nl/scholing

NETWERKBIJEENKOMSTEN JONGE KIND
MANAGERS KINDERCENTRA/
SCHOOLDIRECTEUREN
9.00 – 11.00 uur
Donderdag 27 januari, online
Dinsdag 29 maart, Bij van Bruggen
Dinsdag 23 juni, online

PEDAGOGISCH COACHES(VE)/
ONDERBOUWCOÖRDINATOREN EN INTERN
BEGELEIDERS JONGE KIND
9.00 – 11.00 uur
Dinsdag 1 februari, online*
Dinsdag 15 maart, online
Donderdag 19 mei, Bij van Bruggen
Dinsdag 28 juni, online

*De bijeenkomst was op locatie gepland, maar vindt nu online plaats.
CITO Peutertoetsen
Zoals bekend stopt het toetsen van de peuters. De P2 toetsen die nog gepland staan worden nu
alleen nog afgenomen. Uiteraard kunnen jullie altijd een vraag rondom taal en/of gedrag van een
kind stellen aan Sine Limite. Wij kijken en denken graag met jullie mee.
Formulier peuterverlenging
Het komt regelmatig voor dat er voor peuters die 4 jaar worden een verlenging van de plaatsing op
het kindercentrum wordt aangevraagd, bv. als een kind vlak voor de zomervakantie 4 jaar wordt.
Soms wordt een verlenging aangevraagd als nog onduidelijk is of de overgang naar de basisschool
wel haalbaar is, en/of als een onderzoek nog niet is afgerond.
Met de gemeente Deventer is afgesproken dat voor het aanvragen van een peuterverlenging gebruik
gemaakt wordt van het formulier ‘Peuterverlenging’ dat binnenkort te vinden is op de website van
Sine Limite. Mocht je voor die tijd een peuterverlenging willen aanvragen, neem dan contact op met
loket@po-deventer.nl, dan ontvang je het formulier
Het formulier kan gebruikt worden voor alle aanvragen voor verlenging. Bij verlenging vanwege
vakantie is geen betrokkenheid van Sine Limite nodig, bij andere aanvragen wel!
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VE beleidsmedewerkers
Vanaf 1 januari 2022 is op elke VVE-locatie een beleidsmedewerker/pedagogisch coach VE
werkzaam. Deze functie wordt gefaciliteerd vanuit gemeentelijke middelen en een taak van deze
functionaris is om een bijdrage te leveren aan het versterken van de kwaliteit van VVE en de
doorgaande lijn. Het streven is om met deze Pedagogisch beleidsmedewerkers (PB-VE) en Intern
Begeleiders Jong kind een netwerk te vormen dat zich richt op het versterken van de Deventer
Kwaliteit van VVE. Hierover later meer!
Tegemoetkoming 2022 voor scholen en kindercentra die samen werken aan een sterke
doorgaande lijn van peuter naar kleuter
In een aparte Nieuwsflits worden deze week alle scholen en kindercentra geïnformeerd over de
tegemoetkoming 2022.

DEVENTER LEESCOALITIE: DE NATIONALE VOORLEESDAGEN
Bibliotheek Deventer organiseert in het kader van de Nationale Voorleesdagen 2022 op 26 januari
en 31 januari voorleesfeestjes:
Dit is de informatie van de online aftrap op woensdag 26 januari:
https://www.bibliotheekdeventer.nl/actueel/agenda/2794-feestelijke-online-aftrap-nationalevoorleesdagen-2022
Jullie hoeven je niet aan te melden, je kan er woensdag in vanaf 9.50 uur. Het voorleesfeestje/de
online aftrap start om 10.00 uur.
Dit is de link naar teams: https://bit.ly/3fhvxL6
Dit is de informatie van het online voorleesfeestje met gebaren:
https://www.bibliotheekdeventer.nl/actueel/agenda/2832-online-voorleesfeestje

Deze is op maandag 31 januari, inloggen kan vanaf 9.50 uur. Start voorleesfeestje 10.00
uur.
https://bit.ly/3Iy78gQ
Wil je op de hoogte gehouden worden van leesstimulerende activiteiten, workshops, ervaringen van andere
scholen/kindercentra en andere interessante items rondom leesbevordering? Meld je dan aan voor de
nieuwsbrief. Dit kan via het mailadres: leescoalitie@bibliotheekdeventer.nl

Nieuwsbrieven naar de scholen
Net zoals deze nieuwsflits Jonge Kind, sturen wij ook nieuwsberichten naar de scholen. Mocht
je benieuwd zijn wat er op de scholen speelt, dan kun je deze nieuwsbrieven vinden op onze website,
via de homepage rechts bovenin de hoek.
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