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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

Lanterfanten
Lui en rustig aan
nergens heen te hoeven gaan
plannen laten schieten
of simpelweg te genieten
want het is soms best fijn
om een lanterfant te zijn

mailto:info@huis-de-b.nl


M U Z I E K R O O S T E R   E N   I N S C H R I J V I N G   
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Instrument Ma Di Wo Do Vr Docent Inschrijven

Piano • • • •
Margit Hendriks

Annefie Verkouw

m.hendriks55@kpnplanet.nl

annefieverkouw@gmail.com

Fluit • • Gerard Bruin gerardmariannebruin@gmail.com

Gitaar • Omri Soekatma info@bassmuziek.nl

Drum • • Luc Leloup info@bassmuziek.nl

Een superleuk zomerfeest!

We kijken terug op een superleuk zomerfeest. Ouders 

hadden heerlijke gerechten meegenomen. Een mooie 

traditie! Ouders, bedankt daarvoor. 

De oudercommissie heeft aardig wat speelgoed 

verkocht. Er is 220 euro opgehaald die ze naar eigen 

inzicht omzetten in een mooi stuk speelgoed 

voor Huis de B.

Opbouwen na de brand

In een straf tempo worden 
het Nest en het Voordek weer 
klaargemaakt voor gebruik. 

De teams zijn bezig om 
opnieuw te kijken naar een 
fijne inrichting. En ze buigen 
zich ook over de aanschaf van 
mooi en goed speelgoed.  We 
denken dat het mooi wordt.

Op 9 juli komt Suze Emonds
(www.tweemonds)  ons een 
inspirerende workshop geven 
over inrichten en speel-
materiaal als avontuurlijke 
omgeving voor kinderen. 

Zoals Cruijff zei: “Elk nadeel 
heb z’n voordeel!”

We denken dat de kinderen in 
de eerste schoolweek weer 
terug kunnen naar hun oude 
maar ook nieuwe Nest en 
Voordek. 
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Elke donderdagmiddag gaan de 

kinderen spelenderwijs kennis maken 

met de Engelse taal. Door te spelen, 

zingen en knutselen, zonder enige 

druk, leren kinderen elke week 

nieuwe woorden. De lessen zijn 

spannend en leuk, zodat de 

nieuwsgierigheid naar de vreemde 

taal automatisch wordt gewekt.

Voor meer informatie, tijden en 

aanmelding, kijk op:

http://www.playfulenglish.nl/english-

club-de-bso-groningen/

Playful English
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.

Ons Nest groeit

Net als begin van dit jaar, 

gaan we tafelgroep Oranje 

(onze groeigroep), splitsen 

in 2 tafelgroepen. Dit 

omdat deze tafelgroep te 

groot wordt. Melissa blijft 

de mentor van tafelgroep 

Oranje en Linda wordt de 

mentor van tafelgroep Wit. 

Ouders van kinderen die nu 

op tafelgroep Oranje zitten, 

krijgen een apart briefje 

met de indeling.

Nest Nieuws

Prietpraat

E. was in gesprek met 

Meiny en vroeg wat ze op 

haar arm heeft. ‘Een 

pukkel’, zei Meiny. ‘Mijn 

mama heeft ook een 

pukkel’, antwoordde E. 

V. die ernaast zat maar niet 

veel van het gesprek heeft 

meegekregen reageerde 

heel geïnteresseerd, ‘Mijn 

mama heeft ook een 

pukcode’.

B. wees naar de vijver ‘Kijk, 

Marcia, een meerkoetje’. 

‘Ow ja, heel veel 

meerkoeien”, reageerde A.

Huttenbouw
In de 1e week van de zomervakantie is de jaarlijkse huttenbouw-

week. Ook dit jaar doen we dit natuurlijk weer. 

De wetenschapsjournalist Mark Mieras schreef een tijd geleden 

het stuk Er gaat niets boven hutten bouwen. Mieras pleit voor 

een speelse cultuur, met als doel originele, vindingrijke en 

flexibele kinderen! Huttenbouwen heeft grote pedagogische 

waarde. Maar vooral is het  L E U K !

Het materiaal krijgen we van het bedrijf Renewi, waar één van de 

ouders directeur is. Heel erg bedankt! We zijn heel blij met dit 

soort actieve betrokkenheid van ouders!

http://www.playfulenglish.nl/english-club-de-bso-groningen/
https://www.trouw.nl/nieuws/er-gaat-niets-boven-hutten-bouwen~b4f9e94a/?referer=https://www.google.nl/


Risico’s leren inschatten

Met de brand hebben we gezien spelen het goed mis kan 
gaan met jonge mensen en risico’s. Het leren inschatten van 
riscio’s in allerlei situaties is belangrijk voor kinderen. 
Kinderen worden risicocompetent als ze in contact komen 
met risicovol spelen. 

Uit onderzoek weten we dat het invloed heeft op hun 
gezondheid, zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, 
doorzettingsvermogen en sociale vaardigheden. Een paar 
hele  belangrijke pedagogische waarden, vinden wij! 

Bij Huis de B begeleiden we kinderen hierbij. We werken met 
aanvaardbare risico’s, dan doet het kind dingen die het 
spannend vindt. Niet aanvaardbare risico’s zijn risico’s die 
kinderen niet kunnen inschatten. Daar letten onze 
pedagogische medewerkers heel goed op.

Zomerkamp
Een geweldige plek om te leren 
omgaan met risico’s. Onder 
begeleiding met je vrienden 
avontuurlijke dingen doen. 
Veel buitenspelen, klimmen, 
zwemmen, kampvuur en noem maar 
op! Dit jaar gaan we allemaal naar 
Klonie.
Verder wennen kinderen aan de 
nieuwe groep waar ze heen gaan.

Klonie
Ellertsweg 4 in Ellertshaar
21 – 23 augustus

Kosten
€ 50,00 per kind,
€ 95,00 Honk-kind die naar de 
middelbare school gaat.

Binnenkort ontvang je een brief met 
uitgebreide informatie.

Samen spelen, samen leren en 
van alles uitproberen

onze missie



Agenda Huis de B

Datum Activiteit

12 juli Margedag Petteflet en 
Nassauschool

15 juli Zomervakantie

26 augustus Eerste schooldag

Wij wensen 
iedereen 

een hele  fijne
zomer!

Hoeveel tijd sta je toe op de computer?

Op verzoek van een groep ouders hebben we samen met 

school de regels voor de TSO aangescherpt als het gaat om 

gebruik van digitale media. Er kwam naar voren dat 

sommige ouders hier beperkingen voor willen. Maar uit 

gesprekken bleek dat ouders het zelf ook lastig vinden. 

Welke richtlijn hanteer je voor je kind?

Ouders van Nu besteedde er aandacht aan. Zij geven de richtlijn uit 

het rapport App, noot, muis van de stichting Mijn Kind Online. Hun 

advies is: 

• Van 0-2 jaar vijf minuten per dag 

• Tot 8 jaar: maximaal 1 uur per dag, verdeeld over periodes van 

maximaal 30 minuten

• Van 8-10 jaar: maximaal 1 à 1½ uur beeldschermtijd per dag

• Van 10-12 jaar: maximaal 2 uur beeldschermtijd per dag

• Ouder dan 12 jaar: maximaal 3 uur beeldschermtijd per dag.

Jantje Beton maakt zich zorgen over hoe weinig kinderen buiten 

spelen. Dit is namelijk goed voor hun gezondheid, hun 

zelfvertrouwen, hun intellectuele ontwikkeling, de manier waarop ze 

met andere kinderen samenwerken en hun gevoel van geluk en 

welbevinden. Jantje Beton zegt: tegenover één uur gamen moet één 

uur buitenspelen staan. 

Tessa Visser krijgt een vast 
contract op Jong Oranje. 

Ze wordt naast Marcia het vaste 
gezicht voor de jongste kinderen. 

Ze is een gekwalificeerde 
peuterleidster en we zijn heel blij 
met haar komst naar Huis de B.

https://www.oudersvannu.nl/kind/spelen/beeldschermtijd/
https://www.nu.nl/weekend/5926371/jantje-beton-tegenover-een-uur-gamen-moet-een-uur-buitenspelen-staan.html

