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Hoera voor  
Marijke Pothast  
en Sylvia Ditzel!
Basistraining ‘VierVVe’ maakt het  
werk nog interessanter en leuker

marijke Pothast en sylvia Ditzel hebben  
de basistraining ‘VierVVe’ gevolgd en het 
diploma gehaald! Felicitaties aan hen, maar 
ook aan de kinderen voor wie we opvang 
verzorgen. want met alle trainingen die 
sam&ko aanbiedt, werken we aan een zo 
goed mogelijke sam&ko kinderopvang!  

Bewuster werken
marijke wilde graag meedoen, omdat ze de 
overstap naar peuterspelen wilde maken. 
“nu kan ik die mooie uitdaging aangaan! 
het belangrijkste dat ik heb geleerd, is dat je 
niet alles kunt plannen. Je kunt veel leer
momenten halen uit dagelijkse routines, het 
vrij spelen, de kleine momentjes die je met 
twee kinderen onderling hebt. Dat was voor 
mij de grootste eyeopener.” sylvia beaamt 
dit. “Je bent veel bewuster met dingen bezig. 
Voorheen dacht ik: ik heb een activiteit 
gedaan en wat mooi dat ik daar taal aan heb 
kunnen koppelen. nu denk ik daar van 
tevoren al over na en is het onderdeel van 
een plan. het maakt mijn werk leuker en 
interessanter. Je ziet kinderen veel meer 
groeien en je neemt de baby’s meer mee.”

Meer horen?
wil je meer horen over de ervaringen van 
marijke en sylvia? en hoe de training past 
binnen het kwaliteitsdenken volgens de 
Deventer kwaliteit? luister dan naar editie 18 
van onze podcast samen Deventer! op www.
rastergroep.nl (button media) of via je 
favoriete podcastapp.

marloes Jansen, Patricia 

korterik en annemieke ten 

Dam maken zich sterk Voor 

wanDel3Daagse

De wandel3daagse in week 
25 (eind juni) is inmiddels  
een traditie te noemen. De 
Pm’ers marloes, Patricia en 
annemieke zijn enthousiast 
be gon nen met de voor
bereidingen. of hij door  
kan gaan op de traditionele 
manier, drie dagen wandelen 
met peuters en een medaille 
uitgereikt krijgen door onze 
mascotte sam het konijn, dát 
weten ze nog niet zeker. ze 
hopen het in ieder geval 
enorm! maar twee dingen 
zijn wél zeker: ze gaan de 
wandel3daagse of een 
alternatief ervoor organi
seren in de week van 21 t/m 
24 juni én ze bereiden een 
draaiboek voor waarmee  
je zó aan de slag kunt.

Dus zet je de data alvast in  
de agenda? marloes, Patricia 
en annemieke houden je  
op de hoogte! 

Wij zijn
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Wie gun jij een cadeau? 
#WijDeventer #WijDeventerKeizerslanden 

#WijKeizerslanden #aandachtvoorelkaar 

#cadeau #actie #bewonersinitiatief 

#samendeventer

Bij een cadeauactie in #keizerslanden 
stond niet alleen het krijgen, maar 
ook het geven van een cadeau 
centraal. #kinderwerker anneFleur 
nijhuis trok met een enthousiaste 
buurtbewoner de wijk in met 
cadeautjes die kinderen weg mochten 
geven. aan een vriendje bijvoorbeeld, 
een behulpzame buurman of geliefde 
tante. Dat leverde blije en trotse 
gezichten op! en veel #verbinding. 
lees het hele verslag én hoe de 
behulpzame buurman reageerde hier: 
https://lnkd.in/ekW7pdy.

Jij wil toch 
ook op de 
Muurposter!
De muurposter is er voor 
jullie allemaal. om zelf op te 
‘shinen’ met een bijzonder 
project of moment dat je wilt 
delen met collega’s. maar je 
kunt ook een collega voor
dragen die met iets bezig is 
wat gedeeld móet worden! 
Benut ‘jullie’ muurposter. en 
zorg dat we met z’n allen op 
de hoogte blijven van al het 
mooie werk dat we samen 
doen! Dus: wil je zelf een 
keer aan de muur? of een 
collega die iets doet wat veel 
meer aandacht verdient? 

aarzel niet en mail  
e.visser@rastergroep.nl. 

DIGI 
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BooRDEvol niEuwS, PRoJEctEn En collEga’S oM in tE liJStEn

Samen 
Deven ter
raster werkt nu ook 
samen met… De DeVenter 
staDstrouBaDour!
Ik zing dit lied voor jou 
alleen!

‘samen Deventer’ betekent 
samen met inwoners, het 
onderwijs, de zorg en allerlei 
andere organisaties werken 
aan sterke buurten. maar… 
samen werken met stads
troubadour maarten van 
Veen? opbouwwerker 
Fernand toebes en maarten 
zelf vertellen je er alles over.

Veel gemeenten hebben een  
stadsdichter, maar een stads
troubadour is in nederland 
nieuw. maarten: “ik heb zelf 
dat plan ooit ingediend en de 
gemeente heeft het met me 
aangedurfd. ik had allerlei 
plannen, maar toen was daar 
corona. ik moest terug naar 
de tekentafrel en verzon 
onder andere ‘liedjes aan 
huis’. Daarmee ging ik naar 
raster, omdat zij de wijk 
kennen. en ik vroeg of er in 
iedere wijk een opbouw
werker mee zou kunnen.” 
Fernand: “we hebben een 
datum gepland en ik heb 
bewoners en collega’s in de 
wijk gevraagd of zij mensen 
wisten die een ‘muzikale 
knuffel’ konden gebruiken. 
omdat ze iets te vieren had
den, zich hadden ingezet 
voor de buurt of juist een 
steuntje in de rug konden 
gebruiken.” 

Unieke 
samenwerking
De belangstelling was 
overweldigend. Fernand: “en 
bij de eerste deuroptredens 
dachten we al: we kunnen 
ook aan deze mensen vragen 
wie ze een muzikale knuffel 
gunnen.” maarten: “Die 
ronde met Fernand werd zo 
langer en langer. uiteindelijk 
zijn we ruim 4 uur achter 
elkaar on tour geweest. het 
was prachtig! ik kan dit niet 
zonder de opbouwwerkers. 
zij kennen de buurten en 
weten waar we moeten 
zijn!” Fernand prijst vooral de 
bewoners zelf. “als zij zelf 
iemand aandroegen, leverde 
dat de mooiste optredens op. 
iemand vertelde na afloop 
zelfs dat het optreden het 
mooiste moment was in 
coronatijd! Dat zegt alles.”
   
Luistertips!
in editie 18 van onze podcast 
samen Deventer vertellen 
maarten en Fernand er nog 
veel meer over! 

meer van maarten horen? 
zoek dan onder ‘stadstrouba
dour Deventer’ of ‘reis
genoot’ op Youtube. 

Sam&ko
mei 2021
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#dichtbij #buiten #spelendleren 

#ontdekkendleren #peuterspelen #samenko

wat valt er veel te ontdekken als je 
goed kijkt! tussen de buien door 
ging deze groep peuters lekker naar 
buiten. ze kwamen een graaf
machine tegen, wat doet die eigen
lijk? ook vonden ze naaktslakjes, die 
even goed van dichtbij werden be
studeerd. De peuters ontdekten dat 
naaktslakken erg van de regen 
houden. onderweg werden liedjes 
gezongen over de regen. heerlijk  
om zo aan te sluiten bij de belevings
wereld van de peuters en ze de 
ruimte te geven om al 
spelend te leren! 

Marijke

Sylvia

Sudoku!   .


