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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

Wij wensen jullie
iets goeds, iets

lekkers
iets geks, iets

gekkers
iets aardigs, iets liefs

maar hoe dan ook iets

Positief
Veel geluk en goede 
gezondheid in 2020

mailto:info@huis-de-b.nl


Spreekuur WIJ Groningen
Elke dinsdagochtend van 
09.00 – 12.30 uur (m.u.v. 
schoolvakanties)

Er komt weer AMV bij Huis de B

Een cursus van 15 lessen op dinsdag, start 14 
januari, laatste les op 21 april. Kosten €85,00. 
Aanmelden kan via de receptie van Huis de B, 
info@huis-de-b.nl.

Voor kinderen van 6 tot 10 jaar, voordat zij een instrument leren spelen. 

Kinderen maken kennis met zinden, blokfluit, piano en dwarsfluit. Zij 

leren noten lezen en ritmes spelen. De lessen zijn speels en plezier staat 

voorop. 

Uit onderzoek blijkt muziek maken een positief effect heeft op taal, 

sociale omgang, gedrag, emoties en intelligentie.

Docent: 

Gerard Bruin, muziekdocent AMV, blok- en dwarsfluit.

Van Nest naar Voordek

Na de kerstvakantie gaan een aantal kinderen naar het Voordek. Deze ouders zijn op de hoogte gesteld 
en krijgen deze week een brief met informatie. We willen alle kinderen die overgaan alvast heel veel 
speelplezier toewensen.

Na de kerstvakantie komt er een nieuwe groep op het Voordek. De oudste Nest kinderen komen in de 

groep Petrol, deze tafelgroep komt in de kleine zaal. De mentor van deze groep is Melanie. Zij is al enige 

tijd invaller op Huis de B.

De eerste week na de vakantie eet zij met de Nest-overgangers nog op hun vertrouwde Nestplek en 

daarna gaat ze met hen over naar het Voordek.

Bezetting op het Nest

Zoals de meeste ouders van het Nest weten is Babette haar 
laatste werkdag bij Huis de B geweest. Zij gaat zich richten op 
haar eigen bedrijf en we wensen haar veel succes en geluk! 
De tafelgroep paars is nu vervangen door Linda. 
Voor de tafelgroep wit komt er per februari een nieuwe 
medewerker, waar we erg blij mee zijn! 
Tot die tijd zal tafelgroep wit vervangen worden door Marcia op 
maandag en Meiny op dinsdag en donderdag. 
Tevens is Meiny aangenomen als vaste invalkracht bij Huis de B!
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B u u r m a n   &   B u u r m a n 

Lijken ze niet sprekend op Buurman & Buurman? 
Boris (links), de man van Judith en Harm (rechts), 
de vader van Sonja knappen het atelier op. 
Geweldig! Fantastisch!! Dank jullie wel!!!

Kun je goed klussen, heb je tijd en wil je ook iets 
doen voor Huis de B? Meld je dan bij Jan Zwiers. 
Zijn email is: technischedienst@huis-de-b.nl

Samen spelen, 
samen leren en van 
alles uitproberen

Dit is onze missie. Niet alleen 
voor de kinderen maar ook 
voor het team.

We werken in Huis de B met 
de vertrouwde ‘stamgroepen’ 
Jong Oranje, Nest, Voordek, 
Achterdek en Honk.

Naast deze indeling gaan we 
vanaf volgend jaar ook aan de 
slag met drie taakteams rond 
de thema’s CREATIEF, 
SPORT, GROEN EN 
GEZOND.

De teams gaan de ruimtes en 
spullen verzorgen, 
deskundigheid opbouwen, 
leuke plannen en activiteiten 
bedenken en iets bijdragen 
aan de samenleving.

We hopen dat jullie en de 
kinderen hier blij van zullen 
worden!

VERF EN SPIRIT
Na de brand gaan we onverminderd 
verder. We hebben de smaak te 
pakken en nemen zo zoetjes aan het 
hele gebouw onder handen. Te 
beginnen met het atelier en het 
toneel. Ben je daar nog nooit 
geweest? Ga gerust een kijkje 
nemen. Door de klapdeuren naar 
het souterrain lopen. 
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Ouder & Kind Speelgroepen
voor ouders met baby’s en dreumesen van 4 - 30 maanden

“Mijn baby begint direct te huilen als ik haar in de box leg.”

“Luiers verschonen is een ramp: mijn dochter draait alle kanten op.” 

“Als ik mijn zoon in de kinderstoel zet, schreeuwt hij moord en brand.”

“Mijn peuter gooit met al zijn speelgoed, is dat normaal?”

“Ik vind het fijn als mijn dreumes met andere kinderen kan spelen.”

“Vaak zit ik alleen thuis, ik zou graag andere ouders ontmoeten.”

Zomaar een greep uit de uitspraken van ouders die meedoen aan de speelgroepen. Door er 
samen over te praten, te begrijpen wat je kind nodig heeft, wat bij welke ontwikkelingsfase 
hoort, plus tips hoe je als ouder goed voor jezelf kunt zorgen, komt er beslist meer rust en 
ontspanning in huis. Na een ochtend spelen, zal je kind in ieder geval heerlijk slapen!

Een speelronde bestaat uit acht speelochtenden voor ouder en kind plus twee 
gespreksbijeenkomsten voor de ouders. De jonge babygroep is zes keer spelen en gesprekken 
ter plekke.

• Speelgroep op maandag- en vrijdag van 9.00 tot 10.30 uur

• Speelgroep op donderdag van 9.30 tot 11.00 uur

• Jonge babygroep (4-8 maanden) op vrijdag van 11.00 tot 12.15 uur

Tarieven: €130 voor tien keer, jonge babygroep €85 voor zes keer. Als je 

graag mee wilt doen en het lukt financieel niet, neem dan even contact op. 

Meer informatie en aanmelden: karin@visjeinhetwater.nl of 

bel 06 49668839. Kijk verder op www.visjeinhetwater.nl

mailto:karin@visjeinhetwater.nl
http://www.visjeinhetwater.nl/


In een gesprekje aan tafelgroep Groen over favoriet speelgoed thuis. 

Zegt een dappere blonde vijfjarige; "ik speel het liefst met de 

dinosaurus, zijn tanden zijn wit en in zijn bek - ze zoekt het woord 

mondholte en wijst hierbij dan maar uitgebreid in het rond in haar 

eigen mond - is het helemaal rood". Of dat er dan niet eng uit ziet 

vraag ik. " Nou" antwoord ze; "alleen als je hem zo recht in zijn bek 

kijkt wel. Maar als je hem van de zijkant bekijkt lijkt ie zelfs wel een 

beetje verlegen".

T a r i e v e n   i n   2 0 2 0

In de branche stijgen de tarieven gemiddeld met 3,6%. 
Het maximum toeslag tarief stijgt met minder dan 2%. 
De meeste opvangorganisaties kunnen hun tarief niet 
meer op het landelijke peil houden. Wij kunnen dat 
sinds 2019 ook niet meer voor de BSO. Voor KDV en 
peuters hanteren we nog wel het landelijke tarief. Dat 
komt omdat we geen babygroepen hebben. Een tarief 
boven het toeslagtarief wordt op termijn vooral een 
drempel voor de lagere inkomens. De branche 
protesteert hier tegen maar tot nu toe baat het niet 
veel.

Door de doorgevoerde stijging van Huis de B in 2019 
kunnen we voor komend jaar een lichtere stijging 
hanteren. Hiernaast staan de tarieven voor 2020.

De tarieven worden jaarlijks door de oudercommissie 
getoetst en goedgekeurd. En daarna ook nog door het 
bestuur vastgesteld. T  A  R  I  E  V  E  N

Buitenschoolse opvang

was € 7,45 en wordt € 7,55

Kinderdagopvang

was € 8,02 en wordt € 8,17

Peuteropvang 40 weken
(alleen ochtenden)

was € 8,45 en wordt € 8,60

Tussenschoolse opvang

was € 2,25 en blijft € 2,25

A l l i n c l u s i v e   t a r i e f 

Onze werkwijze en wijze van tariefberekening noemen we ‘all inclusive’. Ouders betalen één tarief voor 52 weken. 

In dit tarief zitten alle vakantieweken en vijf margedagen ingecalculeerd. Ook tijdens lesuitval, stakingen of ijsvrij kunnen

kinderen bij ons terecht vanaf 11.30 uur. Alle uren komen in aanmerking voor teruggave voor kinderopvangtoeslag. 

Daardoor hoeven we niet met duurdere tarieven in vakantieweken te werken en hoeven we nauwelijks extra kosten te 

rekenen. Er is één uitzondering en dat betreft het kamp. Hiervoor vragen we een eenmalige  bijdrage  voor onkosten per 

kind, alleen van de kinderen die meegaan.

De voordelen voor de ouders? Flexibiliteit – ruilen kan bijna altijd. Kwaliteit – personeel heeft tijd om activiteiten voor 

te bereiden. Diversiteit - een gemengd team met meer mannen omdat we goede banen kunnen bieden.



Beste ouders,

Het voordek is op zoek naar:

• Sokken, ondergoed en broeken in de maat 
122/128/134

• Takjes, ander groen en kerstversiering  voor 
het maken van kerstbakjes voor de ouderen 
van Blauwborgje op maandag 22 december

• Knutselspullen zoals; doosjes, wc rolletjes, 
bakjes, potjes en blikjes

Alvast bedankt!

Groet, 

Het voordekO 
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Aan de ouders van het voordek:

Kerstdiner

Deze donderdag halen wij de kinderen van de 

Petteflet vanaf 12.00 bij school op. 

Om 17.30 worden de kinderen van de Petteflet 

in hun eigen klas verwacht voor het kerstdiner.

Als er nog omgekleed moet worden, kan dat ook 

bij ons. (We zorgen ook voor tutdingen en 

haargel.)

Laten jullie op tijd weten als het zelf niet lukt om 

ze naar school te brengen? Dan brengen wij ze 

om 17.30 naar hun klas.



Datum Activiteit

19-11 Start intekenlijst 
Kerstvakantie 

1-12 Eind intekenlijst 
Kerstvakantie

16-12 Start intekenlijst Margedag 
Vrije School (6-1)

21-12
t/m 5-1

Kerstvakantie alle scholen

23-12 Eind intekenlijst Margedag 
vrije school (6-1)

6-1 Margedag Vrije School

20-1 Start intekenlijst 
Margedagen Petteflet 
(3-2/4-2)

20-1 Start intekenlijst Margedag 
Nassauschool (5-2)

20-1 Start intekenlijst 
Voorjaarsvakantie alle 
scholen

27-1 Eind intekenlijst 
Margedagen Petteflet 
(3-2/4-2)

27-1 Eind intekenlijst 
Nassauschool (5-2)

27-1 Eind intekenlijst 
Voorjaarsvakantie alle 
scholen

Agenda Huis de B Huis de Baby’s
Jazeker, Huis de B is er ook voor baby’s. Al vanaf dat ze nog in 

de buik zitten. Marijn van Hey Baby Coaching geeft op 

maandagavond de zwangerschapscursus hypnobirthing, 

waarbij ouders zich op een ontspannen en positieve manier 

voorbereiden op de geboorte van hun kind. 

En baby’s die hun geboorte al hebben afgevinkt en de wereld 

bewust beginnen te ontdekken, kunnen naar Karin van Visje in 

het Water. In haar babyspeelgroep (vanaf 4 maanden) kunnen 

ze in hun eigen tempo heerlijk bewegen en spelen met allerlei 

leuk materiaal, waarbij coach Karin ze met de ouders 

observeert en vertelt over hun ontwikkeling en manier van 

communiceren. 

Beide cursussen zijn heel leuk en leerzaam en laten kinderen 

zich al vanaf het prilste begin thuis voelen in Huis de B. 

Kijk voor meer informatie op Heybabycoaching.nl en 

Visjeinhetwater.nl


