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C O L O F O N 

De nieuwsbrief verschijnt 5x per jaar. 

Voor opmerkingen, berichten 

en vragen kunt u contact opnemen 

met de redacteur Joyce Schröder. 

info@huis-de-b.nl

H e t  i s  w e e r  l e n t e

Vogels  bouwen  nieuwe  nesten. 
Mieren  komen  uit  de  grond.

Hier  en  daar  vliegt  heel  voorzichtig
een  eerste  zwaluw  in  het  rond. 

In  de  tuin  gaan  bloemen  bloeien.
In  de  vijver  zwemt  weer  een  vis. 

En  geloof  me,  dat  betekent 
dat  het  alweer  lente  is!

mailto:info@huis-de-b.nl


Op vrijdag 15 maart staken de 
leraren. Op deze dag bieden wij 
alleen opvang aan voor kinderen 
die normaal ook op de vrijdag 
komen. Wij nemen geen extra 
kinderen aan op deze dag. 

S t a k i n g !
1 5  m a a r t

Maak je geen gebruik 

van deze dag? 

Vergeet dan niet je kind 

bij ons af te melden. 

GEZOCHT

I N V A L K R A C H T E N !

Huis de B zoekt invalkrachten! Op onze website vind

je de vacature: https://www.huis-de-b.nl/vacatures

Het is best lastig om invalkrachten te vinden, want

er is veel werk in de kinderopvang. Het voordeel van

invalkracht zijn bij Huis de B, is dat je op één locatie

werkt, met veel mogelijkheden, in een veelzijdig

team. Ken je iemand die als invalkracht bij ons zou

willen werken? Geef de vacature door!

https://www.huis-de-b.nl/vacatures


Beste ouders, 

Eind vorig jaar zijn we begonnen 
met mailen naar de mailadressen 
die ook bekend zijn bij DebiCare. 
Zo voorkomen we dat er ergens 

een mailadres wordt vergeten en 
kunnen we de meeste recente 

mailadressen gebruiken. 
Het is dus nu zo dat de ouder die 
de facturen per mail krijgt óók de 

intekenlijsten en nieuwsbrieven 
ontvangt. 

Willen jullie even controleren of 
jullie facturen, nieuwsbrieven en 
intekenlijsten ontvangen op het 

juiste en gewenste mailadres?

Mocht er iets gewijzigd of 
toegevoegd moeten worden, laat 

dit dan zo snel mogelijk weten. 
Je kan dit mailen naar: 

info@huis-de-b.nl.  

R e s e r v e k l e d i n g   o p   h e t   N e s t

Het is fijn als kinderen zelf reservekleding
meenemen voor eventuele "ongelukjes". Wanneer
dat vergeten wordt, is dat ook geen ramp, want
dan hebben wij zelf ook reservekleding.

Op dit moment is onze eigen voorraad echter niet
zo groot meer. Vooral joggingbroeken zouden
handig zijn. We zijn op zoek naar joggingbroeken,
in de maten 98 t/m 128. Heb je kinderkleding waar
je niets meer mee doet? Op het Nest zijn we er
heel blij mee!

O u d e r p a r t i c i p a t i e

Op het Nest zijn we op zoek naar ouders die in de
vakanties een keertje als extra begeleiding mee
zouden willen/kunnen wanneer we een uitstapje
zouden willen doen. Een ochtend of middag zou al
heel fijn zijn.

Ook zijn we op zoek naar ouders met een beroep dat
interessant zou kunnen zijn voor de peuters en
kleuters. Zodat we een keer op bezoek kunnen komen
of iemand misschien een keer iets leuks kan komen
laten zien bij Huis de B.

Heb je een interessant beroep 
of ken je iemand die dat heeft? 
We horen het graag!

Paulien Többen, teamleider van Jong Oranje, het Nest
en het Voordek, gaat ons na een lange periode van
ziekte verlaten. Ze is inmiddels beter maar ze heeft
besloten een baan te zoeken buiten de kinderopvang.
Op 8 maart nemen we afscheid van haar na ruim 10
jaar bij ons gewerkt te hebben. We willen haar
bedanken voor haar betrokkenheid, creativiteit en
energie!

mailto:info@huis-de-b.nl


O u d e r c o m m i s s i e

Op de foto hierboven zien jullie de vernieuwde
oudercommissie. De kersverse voorzitter van de OC staat links
en is Janina Schnieders. Daarnaast staan Lotte Pigge
(Nassauschool) en Louise Jansen van links naar rechts.
Helemaal rechts staat Silke Voet, die als aspirant lid aanwezig
was op de laatste bijeenkomst. Er is nog plek voor nieuwe
leden – misschien ook een vader….?

De oudercommissie zoekt naar een nieuwe vorm van
betrokkenheid. Geen hevige vergaderingen, maar een
klankbord voor de directeur bij allerlei aangelegenheden.
Eenmaal per jaar wil de OC een interne audit gaan uitvoeren
op Huis de B. En een keer per jaar neem je deel aan een
bijeenkomst met bestuur, personeel en management rond een
relevant thema.

Heb je interesse of vragen? Stuur dan een mail naar
oc.de.bso@gmail.com. Of schiet een van deze ouders aan op
het schoolplein of wellicht bij Huis de B.

H U I S D E B
J a a r p l a n 2 0 1 9

We willen leren wat planmatiger te
werken. Vanaf dit jaar wil het
managementteam elk jaar een
aantal zaken volgens een jaarplan
oppakken. Wat staat er in het
jaarplan van 2019?

1. Herontdekken pedagogisch 

beleid

2. Evaluatie oudergesprekken

3. Kostwinning – samenwerking in 

de wijk

4. Verbeteren inwerken nieuwe 

mensen

5. Zelfsturende teams

6. Handboek personeel afmaken

7. Koers 2019-2022 gereed

8. Verbeteren gebruik ruimtes

9. Werkwijze vakanties en 

overgangsmomenten 

verbeteren

N i e u w e p e n n i n g m e e s t e r !

Na ruim een jaar zoeken is het gelukt. We hebben een nieuwe
penningmeester. Daarmee is het bestuur voorlopig op volle
sterkte. Tot de zomer trekt de nieuwe penningmeester samen
op met de huidige penningmeester Bert Lipper.

De nieuwe penningmeester is Bernard Hageman, het is de opa
van Bilal en Ella die op Huis de B komen. En de vader van
Nena, Matthieu en Camiel Hageman. Camiel is een oud B-er.
We zijn blij met deze betrokkenheid over maar liefst drie
generaties bij ons mooie bedrijf!

moeder 

van Loe

moeder van 

Pim, Joep en 

Maas

moeder van 

Suzanne en 

Malou
moeder 

van Mare 

en Luuk

mailto:oc.de.bso@gmail.com


Agenda Huis de B

Datum Activiteit

1 maart Teamdag 
personeel

20 maart Lentekriebels

25 maart Intekenlijst 
meivakantie wordt 

verstuurd

14 april Gluren bij de buren

17 mei Huis de B zomerfeest

20 mei Intekenlijst 
zomervakantie wordt 

verstuurd

12 juni Jantje beton 
Buitenspeeldag

3 juli Voetbaltoernooi

T E A M D A G

Dit jaar was het thema van de teamdag Vrij Spel van
kinderen. Vrij spelen is de kern van Huis de B. Vrij spelen
staat onder druk, de VN heeft een rapport geschreven over
hoe de vrije tijd van kinderen onder druk staat.

Op 1 maart was de teamdag en begonnen we ‘s ochtends
met een workshop van Froukje Hajer, specialist in
jeugdbeleid en Vrij Spel van kinderen.

‘s Middags gaf Judith Stolwijk een workshop en training
over risicoangst. Het is vaak de angst van volwassenen die
het kind zijn bewegingsvrijheid ontneemt. Als
bewegingspedagoog werkt ze met volwassenen aan dit
onderwerp.

In de gymzaal aan de Stoepamaheerd gingen we dit
ervarend leren. De gymzaal is voor Judith Stolwijk haar
dagelijkse werkplek als vakleerkracht. Ze liet ons ervaren
wat onze angst voor risico’s is. We mochten bang zijn of lef
hebben. En de volgende dag hadden veel van ons hele
gezonde spierpijn!

T h e m a   Z o m e r f e e s t

Gaming!

https://www.kinderrechten.nl/general-comment-nr-17-over-het-recht-op-vrijetijdsbesteding/
http://www.froukjehajer.nl/
https://judithstolwijk.org/


Z I N  I N   Z I N G E N ?

Elke dinsdagavond oefent het koor de Volksstem in de binnenkamer van Huis de B van 20–22 uur.
En, wij kunnen nieuwe leden gebruiken! Het koor bestaat al 120 jaar en we zingen maatschappelijke
betrokken liederen. Oude strijdliederen zoals “Morgenrood” en het Mariannelied, liederen van
Brecht, Jiddische liederen, maar ook liederen over sociale strijd in Latijns Amerika, Afrika en Europa.
Elk jaar hebben we een grote uitvoering met muzikale begeleiding over één thema, de afgelopen
jaren over de Eerste Wereldoorlog, Kinderrechten, en in 2018 voerden we een Jiddisch programma uit
in de Synagoge. Dit jaar werken we aan een programma onder de titel “Vrijheid is niet
vanzelfsprekend.”

We zijn een drempelloos koor, iedereen kan meedoen, zin in zingen staat voorop. De gemiddelde
leeftijd ligt rond de 60, dat krijg je natuurlijk met een koor dat al zolang bestaat! Je kunt altijd een keer
binnenlopen, of even bellen met onze secretaris Sjoerdtje Pentermann 050 - 5278770 /
06 – 12998924. Of kijk op www.devolksstem.nl

G G D   r a p p o r t a g e s   H u i s  d e   B

Eind 2018 hebben we een GGD-inspectie gehad. De praktijk van

Huis de B is helemaal goed. Qua beleid moeten we een aantal zaken

concreter uitwerken. Hier hebben we de tijd voor tot mei 2019 en

daar zijn we nu druk mee bezig. De GGD-rapporten van KDV en BSO

staan op onze website.

De GGD heeft ons ook een VVE-registratie gegeven. Dit betekent dat

we een erkenning hebben om voor- en vroegschoolse educatie aan

te bieden. Dit doen we alle ochtenden van 9 – 12 uur voor kinderen

van 2 tot 4 jaar.

Wist je dat je in 
Huis de B kunt:

• Zingen

• Volksdansen

• Muziekles kunt krijgen

• Met je dreumes naar 

een speelgroep kan

• Het WIJ-team om raad 

kan vragen

http://www.devolksstem.nl/
https://www.huis-de-b.nl/kwaliteit

