
In deze eerste Nieuwsflits Jonge Kind van 2023 vind je naast informatie 

over de netwerkbijeenkomsten Jonge Kind, scholing en ander nieuws het 

themanummer 'Armoede' met daarin vanuit de gemeente en door de 

VVE-toeleiders verzamelde tips voor ouders. 

BERICHT VAN AZC-SCHALKHAAR: 

PEUTEROPVANG OP AZC GESTART 

Vanaf maandag 21 november j.l. is 

Kindcentrum Schalkhaar op het AZC 

met 'De Regenboog' een 

opvanggroep gestart. Fijn dat er ook 

voor de peuters op het 

asielzoekerscentrum nu weer een 

fijne, veilige en stimulerende plek is 

om te spelen en te ontwikkelen! 

Het is heel 
moeilijk iets te 

voorspellen. 

Vooral de toekomst. 

Een mooi 20231 
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Jonge Kind netwerken 

voor managers 

kindercentra en 

schooldirecteuren 

Dinsdag 14 februari 2023 

9.00 -11.00 uur Sine Limite, 

Koningin Wilhelminalaan 13a 

Deventer 

Donderdag 8 juni 2023 

9.00 -11.00 uur Sine Limite, 

Koningin Wilhelminalaan 13a 

Deventer 

------------------------------------------

1 1 

1 TEGEMOETKOMING 2023 VOOR SCHOLEN EN KINDERCENTRA 1 
1 1 
1 Ook in 2023 is er, voor scholen en kindercentra die de kwaliteit van de samenwerking willen versterken, o.a. 1 
I door het voeren van de kwaliteitsdialoog er de mogelijkheid om een tegemoetkoming hiervoor aan te 1 
1 vragen. De Nieuwsflits met informatie hierover wordt volgende week naar alle scholen en kindercentra 1 
1 

verstuurd. 1 
1 1 
'-----------------------------------------J 

BERICHT VAN DE DEVENTER 
LEESCOALITIE: SAVE THE DATE 
'DEVENTER WEEK VAN HET LEESPLEZIER' 

Na de succesvolle eerste 'Deventer Week van het 

Leesplezier' organiseert de Deventer Leescoalitie ook in 

2023 een 'Deventer Week van het Leesplezier'. In week 

23, van maandag 5 t/m zaterdag 10 juni, vinden er weer 

allerlei activiteiten plaats voor en met de kinderopvang, 

het basisonderwijs en de ouders, het voortgezet 

onderwijs en de studenten van ROC Aventus en Saxion. 

De Deventer leescoalitie is benieuwd naar de wensen 

en behoeften vanuit het werkveld en heeft daarom een 

enquête opgesteld. 

DEVENTER 
Lees coalitie 

Vriendelijk verzoek aan iedereen om vóór 25 januari 

deze enquête in te vullen en/of door te sturen! 

Invullen kost± 3 minuten en kan via deze link. 

Mede op basis van de informatie uit de enquête maken 

we een inspirerend programma voor deze week! 

Meer informatie over de Deventer Leescoalitie vind je 

op Deventer Leescoalitie - Deventer Lees! 

De nieuwsflits Jonge Kind en de nieuwsflitsen voor de scholen zijn terug te vinden op onze website, via Nieuwsbrieven - Sine Limite 

https://saxion.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9BRP8qCYgtmlNm6
https://deventerleescoalitie.nl/


AANKONDIGING NETWERK INTERN BEGELEIDERS EN 

PEDAGOGISCH COACHES 7 FEBRUARI 

Dinsdagochtend 7 februari is de volgende netwerkbijeenkomst, locatie 

Gasfabriek Deventer. Dit is weer een gezamenlijk netwerk met de intern 

begeleiders. Thema is dit keer 'Hechting, trauma en gedrag in de klas en 

groep: signaleren, handelen en (co) reguleren'. De ochtend bestaat uit 

een plenair gedeelte en twee verdiepende sessies. Dimence, Agno en 

Brick verzorgen gezamenlijk deze bijeenkomst. 

Uitnodiging volgt komende week. 

STUURGROEP JONGE KIND & VVE 

Kinderopvangorganisaties kunnen aansluiten bij vergaderingen van de 

Stuurgroep Jonge Kind & VVE. De planning voor 2023 en de wijze van 

aanmelden zijn te vinden op Stuurgroep Jonge Kind en VVE - Sine Limite. 

DATA JONGE KIND NETWERK 

PEDAGOGISCH 

COACH ES/1 NTERN 

BEGELEIDERS JONGE KIND 

Dinsdag 7 februari 2023 

9.00 - 11.00 uur 

Gasfabriek 

Zutphenseweg 6b 

7418 AJ Deventer 

Donderdag 20 april 2023 

9.00 - 10.30 uur 

Sine Limite 

Koningin Wilhelminalaan 13a 

7415 KP Deventer 

Dinsdag 20 juni 2023 

9.00 - 10.30 uur 

Gasfabriek 

Zutphenseweg 6b 

7418 AJ Deventer 

TERUGKOPPELING NETWERK JONGE KIND MANAGERS/SCHOOLDIRECTEUREN 

Het netwerk heeft kennis gemaakt 

met Willion Jansen, bestuurder Sine 

Limite. Maaike Veenbergen, 

manager GGD neemt ook deel aan 

de netwerkbijeenkomsten. Bijna 

alle kinderopvangorganisaties 

hebben te maken met 

personeelskrapte. En dit maakt dat 

houders kinderopvang steeds meer 

moeite hebben om te voldoen aan 

het wettelijk kwaliteitsniveau. Via 

de Stuurgroep Jonge Kind & VVE 

wordt de wethouder Ilse Duursma 

hierover geïnformeerd en wordt 

besproken of er een gemeentelijke 

coulanceregeling mogelijk is. 

Scholen en kindercentra signaleren 

dat er bij ouders meer behoefte is 

aan ontmoeting en gesprek. 

Steeds meer 

kinderopvangorganisaties en 

scholen organiseren daarom 

koffieochtenden of 

speel-inloopochtenden voor ouders 

met jonge kinderen. Het zou mooi 

zijn als er in elke wijk een 

mogelijkheid is voor ouders om 

elkaar te ontmoeten. 

Jeugdverpleegkundigen en/of 

VVE-toeleiders kunnen eventueel 

ook aansluiten bij de 

ontmoetingsbijeenkomsten. 

Daarnaast zien 

kinderopvangorganisaties dat 

steeds meer gezinnen in armoede 

leven. Zo neemt bv. het aantal 

storneringen toe. Het idee werd 

geopperd om een nieuwsflits met 

KIJK- EN LUISTERTIPS 

Podcast leder Talent Telt I Actueel I Gelijke kansen (gelijke-kansen.nl) 

Kanaal Sociaal - HUMAN 

tips voor ouders rondom het thema 

armoede te versturen (bijgevoegd 

aan deze nieuwsflits). 

Daarnaast zijn de Speerpunten 

Beleidsplan Jonge Kind & VVE 

besproken (zie bijlage) en welke 

aandachtspunten vanuit het 

netwerk aan de Stuurgroep 

meegegeven worden: 

- Hoe ondersteuning bij kinderen

met extra ondersteuningsbehoefte 

in de kinderopvang en op de BSO 

vorm gegeven kan worden. 

- Organisatie van inloopochtenden

voor ouders met jonge kinderen. 

- Aandacht voor vorm geven aan

doorgaande lijn tussen scholen en 

kindercentra die samen geen 

kindercentrum zijn. 

De nieuwsflits Jonge Kind en de nieuwsflitsen voor de scholen zijn terug te vinden op onze website, via Nieuwsbrieven - Sine Limite 

https://www.gelijke-kansen.nl/actueel/podcast
https://www.human.nl/kanaal-sociaal.html
https://www.sinelimite.nl/kinderopvang/professional-0-4/stuurgroep-jonge-kind-en-vve


SCHOLINGSAANBOD JONGE KIND SCHOOUAAR 2022-2023 

18 januari I Basistraining VVE 1&2 voor leerkrachten die werken met kleuters - Sine Limite VOL* 

23 januari I Training Bewegend leren met het jonge kind begint met leren bewegen! - Sine Limite - VOL* 

8 februari I Online training VVE-opfrisaanbod - Sine Limite - nog 6 plekken vrij! 

12 april Executieve functies ontwikkelen met spellen - groep 1 tm 4 - Sine Limite VOL* 

19 april Cultureel competent in het onderwijs - Sine Limite - (ook interessant voor kinderopvang!) -
nog 5 plekken vrij! 

*Als je nog belangstelling hebt, laat het weten met een mail naar loket@po-deventer.nl. We hanteren wachtlijsten, we ontvangen

regelmatig nog afmeldingen!

TRAINING COACHEN MET BEELDEN 

In november 2022 heeft een enthousiaste groep IB-ers 
en pedagogisch coaches de training 'Coachen met 
beelden' afgerond. Deze training bestond uit drie 
dagdelen waarin de deelnemers leerden hoe ze 
videobeelden kunnen gebruiken om Jonge Kind 
professionals die werken in kinderopvang en onderwijs 
te coachen op vaardigheden. De training werd 
uitgevoerd door Winnie Bulthuis, 
adviseur jonge kind bij de IJsselgroep. 
In de training werd aandacht besteed 
aan de praktische kant van het filmen 1/, �

wat film je en hoe maak je opnames 1 ����"""' 

die goed te gebruiken zijn. Maar ook 
hoe je het beeld inzet als derde gesprekspartner in de 
coaching van professionals. Mocht je ook interesse 
hebben in deze training geef het bij ons aan met een 
mail naar loket@po-deventer.nl, dan kunnen wij kijken 
of er voldoende belangstelling is om een nieuwe om 
een nieuwe training te plannen.

THEMANUMMER ARMOEDE 

TERUGKOPPELING NETWERK JONGE 

KIND PEDAGOGISCH COACHES/INTERN 

BEGELEIDERS JONGE KIND DECEMBER 

We onderschrijven allemaal het belang van spel- en 
spelbegeleiding. Maar hoe begeleid je je team hierin? 
Samen met de collega's van Sine Limite, Charissa 
Hollegien, Marije Lipman en Merith Oldeboer zijn de 
pedagogisch coaches en de intern begeleiders jonge 
kind hierover in gesprek gegaan. Alle deelnemers 
hebben de powerpoint en de werkvormen ontvangen, 
zodat iedereen er met het team mee aan de slag kan 
gaan. 

Vanuit het netwerk zijn de thema's 'Partnerschap met 
ouders' en een vervolgbijeenkomst 'Educatieve 
vaardigheden' aangedragen voor volgende 
netwerkbijeenkomsten. 
De netwerkbijeenkomst van 7 februari is een 
bijeenkomst voor álle intern begeleiders en 
pedagogisch coaches en zal in het teken staan van 
hechting, trauma en gedrag. Meer informatie over het 
programma, locatie en de tijd volgt. 

Steeds meer gezinnen krijgen te maken met armoede. Op de website Kinderen en armoede: Wat kun jij doen? 1 

Augeo Foundation lees je wat wij, als professionals, kunnen doen voor de kinderen en hun ouders. 

Op de volgende pagina tips van de gemeente Deventer en Geldfit en daarnaast hebben de VVE-toeleiders een lijst 
gemaakt met allerlei tips en regelingen waar gezinnen gebruik van kunnen maken. 

De nieuwsflits Jonge Kind en de nieuwsflitsen voor de scholen zijn terug te vinden op onze website, via Nieuwsbrieven - Sine Limite 
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Speciaal Ondersteuningsloket Energie 

De energieprijzen zijn hard gestegen. De gemeente Deventer biedt hulp aan inwoners die daardoor in de 

problemen komen. Bij dit speciale Ondersteuningsloket Energie kunt u op afspraak terecht voor persoonlijk 

advies. U krijgt informatie over bijvoorbeeld een aanvullende bijdrage, maar ook over maatregelen om uw 

woning te isoleren. 

Kent u mensen die geldzorgen hebben door de hoge energierekening? Vertel ze ook over het 

Ondersteuningsloket Energie. 

Openingstijden loket 

Het Ondersteuningsloket Energie is te vinden in het Stadhuis. U kunt een afspraak maken via het algemene 

telefoonnummer van de gemeente: 14 0570 of via het mailadres energie@deventer.nl 

Kijk voor meer informatie op: www.deventer.nl/ondersteuningsloketenergie. 

Informatie van Jenneke Nieuwenhuizen van Geldfit 

Inwoners kunnen uiteraard terecht voor ondersteuning bij de spreekuren van Geldfit Deventer. 

www.geldfitdeventer.nl 

Ze kunnen de geldfit test doen op www.geldfit.nl 

Checken waar ze recht op hun hebben via www.berekenuwrecht.nl 

De signalenkaart armoede gebruiken Oplossingen I Signalenkaart armoede 

Daarnaast is er door de gemeente Deventer een gratis energiemaatregel beschikbaar gesteld voor mensen 

met een koopwoning, laag inkomen (tot 140% van het sociaal minimum), een huis ouder dan 1994 en 

minder spaargeld dan 15000,00 euro. Je kunt alle informatie vinden op www.deventerhelpt.nl 

Het duurzaamheidscentrum in Deventer Duurzaamheidscentrum Deventer (dcdeventer.nl) 

Regelingen van de gemeente Deventer kunnen mensen vinden via Laag inkomen I Gemeente Deventer 

Informatie die verzameld is door de VVE-toeleiders: 

Waar kun je terecht voor (gemeentelijke) regelingen en wat is er? 

1. Voedselbank Home - Voedselbank Deventer

2. Stichting kinderen van de voedselbank https://www.kinderenvandevoedselbank.nl/

- Deze regeling is bedoeld voor: 0 - 6 jaar, 6 - 12 jaar, 12 - 18 jaar

- Deelt kledingpakketten uit voorzien van nieuwe kleding, nieuwe schoenen, en een aantal leuke nieuwe

cadeautjes/verjaardagsboxen

3. Kledingbank Stichting Kledingbank Deventer

4. Speelgoedbank Stichting Speelgoedbank "De Boomhut" Deventer- Maakt spelen mogelijk voor 

iedereen!(speelgoedbankdeventer.nl)

5. Voedselbank voor dieren Dierenvoedselbank Deventer helpt mensen en dieren in moeilijke situaties

6. Sam& (o.a. Kinderhulp) Sam& voor alle kinderen (samenvoorallekinderen.nl)

- Voor kinderen en jongeren van O tot 21 jaar, zodat kinderen mee kunnen doen met activiteiten zoals sport

of het vieren van een verjaardag

- Zelf aanvragen

De nieuwsflits Jonge Kind en de nieuwsflitsen voor de scholen zijn terug te vinden op onze website, via Nieuwsbrieven - Sine Limite 

www.deventer.nl/ondersteuningsloketenergie
www.geldfit.nl
www.berekenuwrecht.nl
www.deventerhelpt.nl
dcdeventer.nl
https://voedselbankdeventer.nl/
https://www.kinderenvandevoedselbank.nl/
https://www.kledingbankdeventer.nl/
speelgoedbankdeventer.nl
https://dierenvoedselbankdeventer.nl/
samenvoorallekinderen.nl
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7. St. Leergeld Stichting leergeld I Home (leergelddeventer.nl)

- Voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar uit gezinnen met een aantoonbaar 

besteedbaar inkomen tot 130% van het bijstandsniveau.

8. St. Burgerweeshuis Home - BWK Deventer

- Voor alleenstaande ouders met kinderen tussen de 10 en 18 jaar oud, waarvan het inkomen niet 

meer is dan 125% van het inkomen, of wezen en halfwezen tot 18 jaar waarvan het inkomen niet 

meer is dan 150% van het bijstandsinkomen

9. Rechtop HOME - Rechtop

- Vanaf 18 jaar, heeft verschillende regelingen met verschillende inkomensgrenzen

10. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

ll. Individuele inkomenstoeslag

- Vanaf 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd

- Als je de afgelopen 5 jaar onafgebroken een inkomen hebt gehad niet hoger dan de bijstandsnorm

- Alle info: Deventer.nl

12. Individuele studietoeslag (voor studenten)

- Voor studenten met een structurele medische beperking die niet in staat zijn bij te verdienen

13.  Zorgverzekeringslijn (heel nuttig, gratis en helpen met alles) Zorgverzekeringslijn - Tips, training & 

advies en gezondverzekerd.nl

14.  Kledingbeurs bandenspeeltuin

- Deze word een aantal keer per jaar gehouden, meestal aangegeven op de socials 

15. Energiecoaches

- gratisenergiecoach.nl

16. Toeslagen belastingdienst

17. Folders in de gaten houden voor boodschappen

- (papieren folders bij verschillende winkels/post)

18. Kwijtschelding GBLT

- Deze kan je aanvragen via de site van het GBLT, of via een papieren versie op verzoek (na

telefonisch contact)

19. Weggeefkasten

20. Minibiebs (verspreid door heel Deventer)

21. St. Babyspullen

- Aanmelding gaat via verloskundige of hulpverlener.

22.Jeugdfonds sport en cultuur

- Jeugdfondssportencu ltu u r. n 1 

23. Leger des Hei Is

24. Kerken/moskeeën

25. Tegemoetkoming scholieren 18+ voortgezet onderwijs

26. Deventerwijzer DeventerWijzer

- Site met info over verschillende voorzieningen

27. Diverse kringloopwinkels

- Het Goed, de cirkel, terre des hommes

28. Dubbele kinderbijslag

- Voor ouders met/een thuiswonend(e) kind(eren) die intensieve zorg nodig hebben

------------------------------------------

De nieuwsflits Jonge Kind en de nieuwsflitsen voor de scholen zijn terug te vinden op onze website, via Nieuwsbrieven - Sine Limite 

leergelddeventer.nl
https://bwkdeventer.nl/
https://rechtop.nu/
deventer.nl
https://www.zorgverzekeringslijn.nl/
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