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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

Lente

Als de vogels 
De plek van je wekker

innemen

- Loesje

mailto:info@huis-de-b.nl


P o s i t i e  v e  
o n t w i k k e l i n g e n

• De aanmelding van tweejarigen 

loopt erg goed.

• Junis en Remy hebben we beiden 

een vast dienstverband kunnen 

aanbieden.

• We hebben inspirerende 

bijeenkomsten gehad  over Vrij 

Spelen en het ontwikkelen van 

Risicocompetenties van kinderen.

• Bestuur en Oudercommissie 

hebben een aantal nieuwe en 

actieve leden!

T S O   r e g e l s

Opmerkingen van ouders hebben ervoor gezorgd dat we de TSO-regels 

samen met school weer een kritisch onder de loep hebben genomen en 

hebben aangescherpt. Hieronder de regels waar we mee werken.

• Stamgroepleiders en pedagogisch medewerkers zorgen voor 

overdracht.

• Er zijn geen mobiele telefoons toegestaan tijdens schooltijd en ook bij 

de TSO.

• Kinderen eten op hun stoel tot ze naar buiten mogen.

• Vanaf 12.15 mogen ze naar buiten of een gezamenlijke activiteit in de 

groep doen.

• Filmpjes worden alleen gedraaid in overleg met de stamgroepleiders.

• Van 12.30 - 13.00 is er buitenspelen voor de voorbouw volgens een 

schema.

• Vanaf 12.45 nemen de stamgroepleiders het werk weer over.

• Op vrijdag bieden stamgroepleiders extra steun aan de vrijwillige 

TSO-krachten.



C o n t r a c t   o p z e g g e n 

H  o n k – k i n d e r e n

Met ingang van dit jaar hadden we 

een nieuwe regel dat er bij het Honk 

drie maanden opzegtermijn is. Dit om 

te voorkomen dat ouders kinderen 

vlak voor de zomer afmelden. Wij 

bereken de prijs namelijk op jaarbasis. 

Inhoudelijk vinden we het fijn als 

kinderen samen het jaar af kunnen 

ronden en samen afscheid kunnen 

nemen.

Maar een aantal ouders wezen ons op 

een regeling via Boink die aangeeft 

dat dit alleen kan met zwaarwegende 

redenen.

Daarom hebben we besloten deze 

nieuwe regel toch weer af te schaffen. 

En we hopen dat ouders als het even 

kan hun kind tot het einde van het 

schooljaar naar Huis de B laat komen.

B r a n d p e r i k e l e n

Er is nog niet officieel bekend hoe de brand ontstaan is. We horen veel 

verhalen maar willen uiteraard geen geruchten verspreiden. 

We verwachten dat volgende week het professionele schoonmaken afgerond 

kan worden. Daarna begint de aannemer Jack Hoekstra weer met het 

opbouwen van de ruimtes. 

We hebben een plan gemaakt waarbij de groepsruimtes als eerste worden 

klaargemaakt. De kozijnen, gevel en balustrade volgen in de tweede fase. 

Voor het Nest en het Voordek hebben we veel spullen van ouders gekregen. 

Vooral voor de oudere kinderen van het Achterdek is er nog wel een en ander 

nodig. We hopen dat de verkoop op het feest daar nog een mooie bijdrage 

aan levert. Want vooral de inboedel is qua verzekering nooit dekkend.

W e r k b e z o e k   n i e u w e   w i j k w e t h o u d e r

door Frank Brander, secretaris gebiedsteam

Wijkwethouder Carine Bloemhoff bracht woensdag 8 mei en donderdag 9 

mei een wijkbezoek aan Kostverloren. Een brand heeft tijdens het 

paasweekend flink huisgehouden in de buitenschoolse opvang Huis de B.

De naastgelegen school, de speeltuinvereniging, de ouders en de buren 

hebben binnen korte tijd veel gedaan om Huis de B er weer boven te 

helpen. “Ik wil iedereen daar heel erg voor bedanken” vertelt directeur van 

Huis de B Judith Lechner aan de wijkwethouder. “De hulp is 

hartverwarmend en kenmerkt de goede samenwerking die we de afgelopen 

jaren hebben opgebouwd”. 

Onder de noemer ‘Kostwinning’ werken 

alle partijen in de wijk samen. Op vrijdag 

bezocht Carine Bloemhoff de 

boomgaard, de speeltuin en vertelden 

medewerkers van WIJ-team en Nijestee

over de gezamenlijke Stratenaanpak.



Agenda Huis de B

Datum Activiteit

17 mei Huis de B zomerfeest

27 mei Intekenlijst voor de 
zomervakantie (en kamp) 

wordt verstuurd. Intekenen 
kan tot 16 juni. 

27 mei Intekenlijst voor de 
margedagen van 11/12 juni 
Petteflet en Nassauschool 

wordt verstuurd.
Intekenen kan tot 3 juni.

30 mei

31 mei

Hemelvaartsdag BSO Dicht

Margedag Petteflet en 
Nassauschool

10 juni Tweede pinksterdag

11/12 
juni

Margedagen Petteflet en 
Nassauschool

12 juni Jantje beton buitenspeeldag

16 juni De intekenlijst voor de 
zomervakantie wordt 

gesloten

24 juni Intekenlijst margedag 
Petteflet en Nassauschool 

van 12 juli wordt verstuurd. 
Intekenen kan tot 30 juni. 

12 juli Margedag Petteflet en 
Nassauschool

15 juli Zomervakantie

De dagen waarop Huis de B gesloten is kunnen
niet worden geruild met een andere dag.
Dus komt je kind normaal gesproken op maandag,
maar is Huis de B gesloten in verband met
bijvoorbeeld Tweede Pinksterdag, dan kan je de
maandag niet ruilen met een andere dag.
Dit geldt ook voor andere dagen waarop Huis de B
is gesloten.

We proberen altijd zoveel mogelijk ouders er aan te
herinneren dat er moet worden ingetekend voor
margedagen en vakanties. Soms lukt het toch niet altijd
om op tijd in te tekenen of is het even aan je aandacht
ontsnapt.
Op het moment dat de intekenlijst is gesloten, worden
de aantallen per groep verzameld. Op basis van deze
aantallen wordt er een personeelsplanning gemaakt.
Uit deze personeelsplanning blijkt of er nog ruimte is
voor meer kinderen of dat de groepen vol zitten.

Mocht je na de deadline je kind nog willen aanmelden
voor de vakantie/margedag dan gaan we kijken of dat
kan op basis van de geplande groepsleiders op de groep.
Zit de groep vol? Dan kunnen we helaas geen opvang
meer bieden op die dag.
Als er nog wél een plekje vrij is dan is je kind natuurlijk
welkom!

M e d e d e l i n g e n   
i n t e k e n e n 





I n t e k e n e n  v o o r  d e  
z o m e r v a k a n t i e

Op 27 mei wordt de intekenlijst voor de zomervakantie 
verzonden. 
Intekenen kan t/m zondag 16 juni. Op maandag 17 juni wordt de 
lijst gesloten. 

Wie mogen er mee op Kamp?
Het kamp is voor kinderen van het Achterdek en het Honk.
Kinderen die nu op het voordek zitten en na de zomervakantie 
en overgaan naar het Achterdek mogen mee op kamp van het 
Achterdek. 
Kinderen die na de zomervakantie naar het Honk gaan, gaan 
mee op Honk-kamp.

Wat als uw kind wel opvang nodig heeft en niet mee wil op kamp?
Jong oranje, het Nest en het Voordek zijn gewoon open. Voor 
kinderen die na de zomervakantie naar het Achterdek gaan maar 
niet mee willen op Kamp mogen de laatste week nog gebruik 
maken van de opvang op het Voordek. Hiervoor moeten 
kinderen worden ingetekend.

Op woensdag 21 augustus, donderdag 22 augustus en vrijdag 23 
augustus zijn het Achterdek en het Honk gesloten in verband 
met het kamp. Voor kinderen die al op het Achterdek en het 
Honk zitten en niet meewillen op kamp is in principe geen 
opvang mogelijk. Hebt u toch opvang nodig dan kunt u hiervoor 
contact opnemen met Magda Walpot, 050 3130388.

Ik wil u graag attenderen op de 
volgende punten:

• U vult voor elk kind afzonderlijk 
een formulier in.

• Vermeld op elk formulier 
voornaam, achternaam en groep 
van uw zoon of dochter.

• U dient zich ook in te schrijven 
als het uw contractdag is.

• Intekenen voor de deadline is de 
garantie dat uw kind kan komen.

• Als u zich niet intekent voor de 
deadline, dan kunnen wij niet 
garanderen dat uw kind die dag 
alsnog kan komen.

• Na intekenen, krijgt u een 
(automatisch gegenereerde) 
ontvangstbevestiging per e-mail. 
Hebt u deze niet ontvangen? 
Neem dan direct contact op met 
Huis de B (info@huis-de-b.nl of 
050-3130388).

• Let op: De dagen waarop de BSO 
is gesloten kunnen niet worden 
geruild! 

Belangrijk om te 
weten!
In de mail, die wordt verstuurd op 
27 mei, vindt u drie intekenlijsten

1. intekenlijst zomervakantie
2. intekenlijst Kamp Achterdek
3. Intekenlijst Kamp Honk 





Na de meivakantie start Bass Muziek, naast de 
drumlessen, ook met het geven van gitaarlessen bij 

Huis de B. 
Lijkt het je leuk om gitaar te leren spelen? Dan kun 

je je aanmelden voor een gratis proefles via 
onze website: www.bassmuziek.nl/inschrijven.

De gitaarlessen worden gegeven door Omri
Soekatma. Omri heeft ruime ervaring met lesgeven 

en heeft aan de Academie voor Popcultuur 
gestudeerd. Naast zijn muzieklessen speelt hij in 

diverse bands, waaronder Haas en The Given
Horse.

Tijdens de gitaarlessen probeert Omri iedereen de 
kans te geven te spelen wat hij of zij graag wil 

spelen. Jezelf leren uiten in de muziek vindt hij erg 
belangrijk en daarom is improvisatie ook een 

onderdeel waar hij zich mee bezig houdt. Natuurlijk 
is techniek ook belangrijk, maar plezier in muziek 

maken staat altijd voorop!

De gitaarlessen worden iedere donderdagmiddag 
en -avond vanaf 15:00 uur aangeboden bij Huis de 

B. Mocht je nog verdere vragen hebben, dan kun je 
Bass Muziek bereiken 

via www.bassmuziek.nl/contact/.

Hopelijk tot snel! :-)
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Leren drummer betekent niet alleen het eigen maken van 
technische en theoretische vaardigheden, maar ook het 

samenspelen met andere instrumentalisten, want 
drummen is een instrument wat zich het meest thuis 

voelt in een volledige band. 
Daarom bieden wij nu deze gloednieuwe workshop aan 
waarin de drummers hun geleerde vaardigheden uit de 

individuele drumlessen in praktijk kunnen uitvoeren. 
Leuk, spannend en ontzettend leerzaam!

http://www.bassmuziek.nl/inschrijven
http://www.bassmuziek.nl/contact/


Bonk! Berichtjes 
van het Honk!

Na de meivakantie komen de 
kinderen van het Achterdek 

wennen. In de Huiskamer van 
het Achterdek hangt een lijst 

met data en toekomstige 
mentor.

Ouders kom gezellig eens 
langslopen op het Honk om 

sfeer te proeven!

Speciaal voor de Honkers!
Vrijdag 21 juni nemen wij "alvast" 
afscheid van de groep 8-ers.
Dit doen we met onze jaarlijkse 
BBQ.
Dus zet vast in je agenda:

21 juni 2019
17.00u - 20.00u 

Voor iedereen uit de 
wijk Kostverloren/ 

schildersbuurt: 
U bent van harte 

welkom op 
dinsdagochtend 

tussen 9 en 13 uur 
met uw 

ondersteuningsvragen 
bij Wij in de wijk, Wij 
Groningen Centrum/ 

Schilderswijk.

U vindt ons in Huis de 
B ‘de binnenkamer’, 

Adriaan van 
Ostadestraat 38.

Reserve kleren voor Het Nest en 
Het Voordek

Door de brand hebben we helaas weinig tot geen reservekleren 
kunnen houden. 
Hebben jullie nog kleren over? Wij nemen ze graag over!
Denk aan onderbroeken, broeken, maillots, leggings.
Maat 92, 98, 104, 110, 116, 120, 124. 

Donderdag 17 april heeft het 
team van Jong Oranje een 
Paasontbijt georganiseerd 
voor alle ouders en kinderen. 
Het was weer een geslaagde 
ochtend en het team wil 
iedereen bedanken voor hun 
lekkere en gezonde bijdrage 
aan het ontbijt. Het was heel 
gezellig en natuurlijk ook 
heerlijk. Ook bedankt aan de 
ouders die mee hebben 
geholpen om de ruimte weer 
opgeruimd en netjes achter 
te laten. 

Jong Oranje Team
Marcia, 
Tessa, 
Tamahli
en Melissa

Vanaf Oktober 2019 begint alweer de ‘English Club”.
Alle kinderen van Huis de B zijn welkom, er zijn twee groepen: de 
beginners en de gevorderde groep.
Elke donderdagmiddag gaan de kinderen spelenderwijs kennis 
maken met de Engelse taal. Zonder enige druk leren kinderen 
door middel van creatieve opdrachten, liedjes en spelletjes, 
onbewust elke week weer nieuwe woorden.

Voor meer informatie, tijden en aanmelding, kijk op:
http://www.playfulenglish.nl/english-club-de-bso-groningen/

http://www.playfulenglish.nl/english-club-de-bso-groningen/

