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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

Koude wind
Warme kleding
Pompoen en kastanje
Bomen kleuren geel
Bruin rood en oranje
Natte koude druppels
Vol in mijn gezicht
Herfst ik omarm je
Met mijn woorden uit dit 
gedicht

- Dicht erbij
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Vanaf 19 september 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, elke week 
weer nieuwe woorden.

Voor meer informatie, 
tijden en aanmelding, kijk op:

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

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

De nieuwe TSO prijslijst voor de Petteflet

De tussenschoolse opvang wordt berekend over 10 
maanden, je ontvangt over de maanden juli en augustus 

geen factuur. In het schooljaar 2019-2020 zijn er 23 
weken op de vrijdag dat er tussenschoolse opvang wordt 

aangeboden, 17 schoolweken zijn alle kinderen ’s 
middags vrij. Dat geldt alleen voor de vrijdag. 

De overeenkomst geldt tot schriftelijke wederopzegging 
of tot het einde van de basisschooltijd. Wijziging of 

opzegging van de overeenkomst dient een maand van te 
voren doorgegeven te worden. 

Let op: als jouw kind in de bovenbouw gebruik gaat 
maken van de vrijdag moet je dit ook als wijziging 

doorgeven. Dit gaat niet automatisch!

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


De waarde van kinderopvang
Door Judith Lechner, directeur

Op de dag dat de troonrede in alle kranten wordt besproken, valt mijn oog op een artikeltje in 
Trouw. “Veel ouders zien de opvang niet als een plek waar een kind zich kan ontwikkelen”, kopt 
het bericht op basis van recent onderzoek. Ouders noemen pedagogisch medewerkers vaak 
“een veredelde oppas”. Ai, dat doet zeer! Vooral omdat ik als directeur van Huis de B 
(afkomstig uit het onderwijs) de kinderopvang zie als een belangrijke sector waarin aandacht is 
voor de ontwikkeling van kinderen als ‘de spelende mens’. 

In Nederland is kinderopvang van oudsher een marktinstrument, een manier om een werkend 
leven te faciliteren voor werkende ouders. Daardoor is veiligheid en basiszorg voorop komen te 
staan in de kwaliteitszorg. Kwaliteit wordt gedreven door beheer, veiligheid en controle. Maar 
in veel omringende landen wordt kinderopvang veel sterker benaderd vanuit pedagogische 
doelen of vanuit de rechten van het kind. Daarbij staan emotionele, fysieke, talige en sociale 
ontwikkeling centraal. En dan wordt de kwaliteitslat ook langs de meetlat van andere criteria 
gelegd. Bijvoorbeeld de mate waarin kinderen zich goed en vertrouwd voelen: welbevinden. 
Of in hoeverre kinderen tot spelen komen: betrokkenheid. 

Het wordt steeds duidelijker dat onze prestatie- en consumptiemaatschappij ook een keerzijde 
kent. Voor kinderen is er grote bezorgdheid dat ze onvoldoende bewegen, te weinig 
buitenruimte hebben, dat ze te veel en te lang achter beeldschermen zitten, dat ze 
bovenmatig beschermd worden, te veel moeten presteren en een overvloed aan kant-en-klaar 
speelgoed hebben. Stress en burn-out nemen toe en dat op steeds jongere leeftijd. 

Ik hoop dat de sector kinderopvang  naast het onderwijs een belangrijke speler wordt. Niet om 
nóg meer cognitief te leren. Maar om als hoeder van de vrije tijd, het vrije spel met hart en 
ziel te bewaken en te stimuleren bij kinderen. En dat is en vak, weten wij bij Huis de B. Daar 
valt ook voor ons nog veel in te leren. De komende jaren willen we hier vol op inzetten. En we 
hopen dat ouders ook met onze mensen in gesprek willen over het spel van hun kind.  Dat 
jullie ons niet zien als de veredelde oppas maar als de pedagogische professionals die andere 
dingen waarnemen bij je kind dan jij of de leerkracht. Niet minder of meer waard, maar 
gelijkwaardig.

Vrijdagmiddag 
bij Huis de B

Zoals bij iedereen bekend is 
geldt bij Huis de B een minimale 

afname van één lange middag 
(woensdag of vrijdag) of twee 

korte middagen. 

Omdat er per dit schooljaar 
veranderingen plaatsvinden 

met de eindtijd van De Petteflet 
zal er een periode zijn dat de 

vrijdagmiddag niet voor 
iedereen meer een lange 
middag is maar een korte 

middag bij Huis de B. Dit zou 
dan betekenen dat als je alleen 
de vrijdagmiddag zou afnemen 
je ook een andere middag zou 

moeten afnemen.

Hier hebben we het volgende 
op bedacht:

• Voor ouders met kinderen 
op de BSO geldt dat we de 
vrijdagmiddag  blijven zien 

als een lange middag. 
• Voor nieuwe ouders geldt 

dat we de vrijdagmiddag 
zien als een korte middag. 

• Per schooljaar 2021/2022 
zal de vrijdagmiddag voor 

iedereen worden gezien als 
een lange middag  



Beste ouders,

We zijn het mini-atelier opnieuw aan het inrichten.
Veel spullen die waren gespaard, zijn er niet meer.
We zouden erg blij zijn met
- plastic doppen
- oude kralensieraden
- knopen
- wol
- oude tijdschriften
- paarse dingen (speelgoedjes, doppen, kralen enz.) 
om een paars kunstwerk van te maken.

Heb je zelf ideeën voor spullen voor het mini-atelier? 
Zou je dan (in verband met de beperkte 
opslagruimte) van te voren even willen vragen of we 
het kunnen gebruiken?

Alvast ❤elijk bedankt!O 
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Lieve ouders, 

Ons atelier krijgt vaak leuke en bruikbare spullen 
gedoneerd. Hier zijn wij heel blij mee! Heb je 
spullen die je kwijt wil aan ons atelier, graag via 
de receptie en op naam voor Sonja.

PS Kurk is erg welkom!

Ikea ledikant gratis af te halen

Mocht er iemand belang hebben bij dit 
ledikant, graag melden bij Joyce 
(receptie). 
Wie het eerst komt wie het eerst maalt!
Zelf demonteren. 



Een paar jaar geleden hebben Huis de B en de Petteflet samen een Kiva-cursus gedaan. Hartstikke
belangrijk want veel van de kinderen van de Petteflet gaan ook naar Huis de B. Samen willen we het
beste voor de kinderen dus logisch dat je samen leert over hoe pesten tegen te gaan op school. Maar
hoe zit het dan op de BSO?
Voor scholen heeft KiVa lesmateriaal ontwikkeld maar voor BSO’s was er helemaal niks! En dat vonden
wij van Huis de B maar gek. Daarom heeft een groepje enthousiaste, creatieve medewerkers van Huis
de B zelf materiaal bedacht en gemaakt. Vervolgens hebben we er mee gewerkt, geëvalueerd en
bijgeschaafd. De Kiva BV, verbonden aan de RUG was zo enthousiast over het uiteindelijke resultaat dat
ze hebben besloten het uit te geven.
Nieuwsgierig wat het is? Nog even geduld, het plan is dat er vanaf september 2020 mee gewerkt kan
worden.

In de week tegen het pesten organiseerden de BSO en school voor het tweede jaar samen een scala van
leuke activiteiten. School doet dit met name in de ochtendpauze en de BSO tijdens de TSO.
Op maandag hebben we de week geopend in de gymzaal. Het thema was: Superhelden. Junis
(Achterdek) en Remy (voordek) hadden een leuk toneelstukje voorbereid samen met de Honkers
Maxime en Josine. Het ging over pesten, een held op sokken en een superheld. De superheld was
natuurlijk degene die opkwam voor de ander want dat doen superhelden. Op dinsdag en donderdag
konden de kinderen touwtrekken, steen-papier-schaar spelen, doelschieten, touwtje springen, een
speurtocht doen en nog veel meer leuke activiteiten doen. Wederom een geslaagde week, we hadden
alleen het weer niet mee op donderdag. En dan waren er nog de Pokémon-kaarten, weer helemaal ‘hot’
op het moment. Maar dat is ook prima want ook dat nodigt uit tot samen spelen.

Wordt er op de BSO niet gepest?

Week tegen het pesten



B-tje OC

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen, tijd voor 
een bericht vanuit de oudercommissie.
In de zomer is er hard gewerkt aan het herstel van 
de verschillende groepen na de brand, wat is het 
mooi geworden!
We willen alle ouders nog bedanken voor het 
inbrengen van mooi speelgoed en ook de 
rommelmarkt heeft een mooi bedrag opgeleverd. 
Nu de groepen weer zijn ingericht, is het tijd om 
iets moois te kopen van deze opbrengst voor de 
groepen.
Wordt vervolgd!
Als OC zijn wij ook weer bezig met de plannen van 
komend jaar. We gaan sowieso bezig met het 
uitrollen van de interne audit op huis de B. 
Mochten jullie als ouders nog onderwerpen hebben 
waarvan jullie het belangrijk vinden dat ze op onze 
agenda komen, dan kunnen jullie ons bereiken 
op ochuisdeb@gmail.com.
Binnen de OC is er nog ruimte voor één of twee 
ouders, dus mocht je geïnteresseerd zijn of meer 
willen weten, dan kun je ons mailen, of spreek ons 
gewoon even aan!

Groetjes, Janina, Lotte, Louise en Silke

P E R S O N E E L

• Nienke Nienhuis 
krijgt een vast 
contract op het 
Achterdek

• Jos Vries is de 
nieuwe medewerker 
op het Achterdek, 
tafelgroep Brons

• Bernice van der 
Zeeuw als nieuwe 
medewerker op het 
Achterdek, 
tafelgroep Rood

• Marja Weerman is 
per 1 september uit 
dienst, zij heeft een 
nieuwe baan 

• Judith van der Laan 
is per 1 augustus uit 
dienst, zij heeft een 
nieuwe baan

mailto:ochuisdeb@gmail.com


Uniek in Noord-Nederland: de 
Ouder&kindspeelgroepen! En Huis de B heeft ze! 

Vanaf januari 2020 ook op donderdagochtend.

Een baby staart gefascineerd door de gaatjes van een vergiet. 
Zijn moeder kijkt ademloos toe: wat houdt hij het lang vol. Een 
dreumes kruipt naar het klimrek, trekt zich eraan op en zet een 
voet op de onderste spijl, zal ze hoger klimmen? Tot haar vaders 
opluchting deze keer nog niet, ze zakt terug op haar knieën en 
kruipt onder het rek door. Een jonge peuter onderzoekt met een 
ernstig gezicht hoe ze de slaapzak van de pop kan openritsen. 
Andere kindjes komen elkaar tegen bij de kruipkist, soms zitten 
ze er met drie of vier tegelijk op. Hun ouders verwonderen zich 
erover dat dat past en zijn onder de indruk van de rust waarmee 
de kinderen elkaar ruimte geven.
Begeleider Karin Polak van Visje in het Water kruipt tussen de 
kinderen rond voor het geval een kind hulp nodig heeft of zijn 
grenzen niet kent. Ze doet dit werk inmiddels ruim vijf jaar. In die 
tijd speelden er rond de 200 baby's en dreumesen bij haar. "Het 
is het mooiste werk dat ik kan bedenken, hier kunnen de 
allerjongsten volop spelen, bewegen, onderzoeken, bouwen en 
klimmen. Ik geniet ervan naar ze te kijken, kinderen kunnen en 
begrijpen zoveel meer dan we vaak denken. Ze verdienen een 
respectvolle omgeving." 
Ouders volgen in de groepen aandachtig de ontdekkingstocht 
van hun kind. Ze krijgen ideeën voor een fijne speelplek thuis en 
kunnen volop vragen stellen over alles wat met hun 
opgroeiende kind en ouderschap te maken heeft. Naast de acht 
speelochtenden zijn er iedere ronde twee 
gespreksbijeenkomsten voor de ouders. Karin: "Je komt dus in 
totaal tien keer, maar vaak kiezen ouders ervoor om een extra 
ronde mee te doen, zo leuk vinden ze het". 

De speelgroepen zijn op maandag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 
10.30 uur. De donderdaggroep start een half uur later: 9.30 tot 
11.00 uur. Extra op vrijdag: jonge babygroep (4 tot 8 maanden) van 
11.00 tot 12.00 uur. 
Meedoen kost€130 voor tien keer, 
jonge babygroep €100. 
Als je een minimuminkomen hebt, 
neem dan even contact op. 
Meer informatie en aanmelden: karin@visjeinhetwater.nl
of bel 06 49668839. www.visjeinhetwater.nl

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


Datum Activiteit

23-9 Start intekenlijst 
Herfstvakantie

1-10 Start intekenlijst 
Margedag Nassauschool 
(18-10)

7-10 Eind intekenlijst 
Margedag Nassauschool 
(18-10)

7-10 Eind intekenlijst 
Herfstvakantie

18-10 Margedag Nassauschool

19-10 
t/m 27-10

Herfstvakantie 
Alle scholen

1-11 Halloween Honk

22-11 Margemiddag Petteflet

25-11 Start intekenlijst 
Kerstvakantie 

9-12 Eind intekenlijst 
Kerstvakantie

21-12
t/m 5-1

Kerstvakantie alle 
scholen

Agenda Huis de B M a r g e m i d d a g e n  P e t t e f l e t 

Als de kinderen op een margemiddag om 12.00 uur vrij 
zijn, kunnen de kinderen waarvan deze dag ook 
contractdag is welkom vanaf 12.00 uur. 
Wij zullen de kinderen dan om 12.00 uur bij school 
ophalen. 

Komt je kind niet op de margemiddag terwijl dit wel 
zijn/haar dag is? Meld je kind dan af bij de receptie. 

Bonk! 
Berichtjes 

van het 
Honk!

Honk informatie
We hebben een geweldig kamp 
achter de rug. We hebben het erg 
getroffen met het weer en het was 
een hele gezellige club kinderen. We 
hopen volgend jaar iedereen mee te 
kunnen nemen (12 t/m 14 augustus 
2020).

Belangrijke Honk data
Halloween is op vrijdag 
1 november. (ouders 
meld je aan als figurant 
op het Honk!)


