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een B-tje nieuws
Het is een ingewikkelde periode
voor ouders, kinderen....en
eigenlijk voor de hele wereld.

Men moet
Men moet altijd enigszins verdrietig zijn.
anders is men verloren,
maar men moet wel een beetje verloren zijn
– van het reddeloze soort –
anders zou men alleen maar gelukkig zijn,
toch moet men ook gelukkig zijn,
zo maar gelukkig kunnen zijn,
in alle staten van geluk,

Emoties zijn er. Wat moeten we
ermee? Misschien helpt het
gedichtje van Toon Tellegen een
beetje. Je kan gelukkig zijn en
ook verdrietig zijn door alles wat
er gebeurt. Het is er allemaal.
Thuis zijn is fijn. Thuis zijn is saai.
Thuis zijn is vervelend. Thuis zijn
is gezellig. Thuis zijn is druk.
Thuis zijn is rustig. Thuis zijn is
ruzie maken. Thuis zijn is huilen.
Thuis zijn is samen lachen. Thuis
zijn is van alles. Altijd.
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Voor opmerkingen, berichten

anders zou men maar verdrietig zijn,
enigszins verdrietig,
altijd.
Toon Tellegen
Uit: Minuscule oorlogen, 2004

en vragen kunt u contact opnemen
met de redacteur Linda Haak.
info@huis-de-b.nl
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Facturaties KDV, BSO en TSO
Zoals altijd worden er ook nu weer facturen verstuurd of geïncasseerd
door Debicare. Het betreft de facturen voor kinderopvang,
buitenschoolse opvang en voor tussenschoolse opvang. We vragen
iedereen de factuur gewoon te voldoen.

Het kabinet heeft afgelopen vrijdag besloten om de facturen voor
ouders volledig te vergoeden. Dit proces gaat via de
opvangorganisaties verlopen, dus via ons. Alleen als je je contract in
stand houdt en je facturen voldoet heb je recht op teruggave. Dit doet
de regering om de continuïteit van de kinderopvang te waarborgen.
De regeling geldt niet voor tussenschoolse opvang. En ook
waarschijnlijk niet voor een tarief dat boven het landelijke vastgestelde
tarief ligt. Voor de BSO voeren wij een iets hoger tarief, namelijk 0,53
eurocent per uur meer. Dit bedrag nemen wij voor onze rekening.

Deze week wordt de teruggaveregeling door overheid en
brancheorganisaties uitgewerkt. Daarna hopen we de regeling ook zo
snel mogelijk uit te kunnen voeren, maar dit is nog onduidelijk. De
regeling is eerst van kracht tot 6 april, maar duurt langer als sluiting
ook langer noodzakelijk is.
Ga je contract(en) met ons dus niet opzeggen! Mocht je financieel
acuut in financiele nood verkeren, dan kun je uitstel van betaling
vragen. Meld je in dat geval bij locatiehoofd Magda Walpot
(magda.walpot@huis-de-b.nl, telefoon 050 3130388). Zij is op Huis de
B aanwezig van maandag t/m donderdag elke ochtend van 9.00 tot
13.00 uur.

Hoe gaat het ermee?
En ineens zit iedereen thuis en is Huis de B erg
leeg geworden. We vinden het fijn om te weten
hoe het gaat, met jullie als ouder(s) en met
jullie kinderen.

In de loop van de week bellen we daarom
even. We kunnen bekijken of we nog iets
kunnen betekenen voor jullie. Maar ook
gewoon…. even contact!
En tot die tijd willen we jullie allemaal een hart
onder de riem steken! Hou je taai en probeer
het een beetje rustig aan te doen.

DOE-HET-THUIS
ACTIVITEITEN

Sinds vorige week zetten onze mentoren
elke dag een leuke doe-het-thuis activiteit
op de website. Die kun je met je kind(eren)
doen. Voor als de verveling toeslaat. Voor
als je geen leuke ideeën meer hebt. Neem
een kijkje en ga lekker met je kind spelen!

Doe-het-thuis-activiteiten

Advies over spelen met vriendjes
Regels en richtlijnen veranderen snel. Dit heeft te
maken met kennis en onderzoek over het virus.
Roel Coutinho (arts, microbioloog, RIVM) zegt dat we
moeten leven met een mate van onzekerheid. Dat
hoort bij een onbekend virus. Wij proberen een
gezonde balans te vinden tussen maatregelen en
ruimte voor kinderen.
We weten dat kinderen nauwelijks getroffen worden
door corona. Maar zij kunnen misschien wel drager
zijn. Waar letten wij op en waar adviseren we jullie
om thuis ook op te letten? Hieronder een lijstje dat je
zou kunnen gebruiken:
•
•

•
•
•
•

Kinderen mogen samen spelen, maar in kleine
groepjes.
Alleen kinderen die helemaal gezond zijn. Als je
kind verkouden is: thuisblijven!
Buiten spelen mag in kleine groepjes. Doe
spelletjes die enige afstand hebben.
Niet ravotten.
Heel vaak en grondig handen wassen met zeep.
Dit geldt voor ouders en kinderen. En vooral: niet
in je gezicht wrijven!
Ga maar even niet bij opa en oma of een ziek
familielid op bezoek.

En tot slot: neem verantwoordelijkheid. Maar heb
respect voor mensen die de regels strikter of juist
iets losser willen opvolgen. De richtlijnen zijn niet in
beton gegoten.

Gebruik maken van opvang?
Alleen kinderen met beide ouders in een cruciaal beroep
mogen bij Huis de B komen. Als een van de ouders werkt
in een andere beroepsgroep, kan er alleen in
noodgevallen gebruik gemaakt worden van de opvang.
Ouders die wel in aanmerking komen, hebben recht op
vijf dagen opvang zonder meerkosten. Ook voor hen telt
de teruggaveregeling.

Kinderen die op de Petteflet zitten en normaal niet naar
de B gaan, zijn ook welkom. Wij maken dan een
noodcontract en ook dit is zonder kosten. We
controleren dan wel streng of beide ouders een cruciaal
beroep uitoefenen.
Houd er s.v.p. rekening mee dat onze mensen ook
verkouden worden en kinderen thuis hebben. De
inzetbaarheid van ons team is beperkt.
Breng je kind nooit zomaar zonder overleg naar de
opvang. Je moet vooraf contact opnemen met
locatiehoofd Magda Walpot. ZIj is ma t/m do bereikbaar
op Huis de B. Of stuur een mail naar
magda.walpot@huis-de-b.nl.

Aangescherpte regels op Huis de B
Omdat de regels van de overheid strenger worden en de
kennis over corona toeneemt, passen wij onze werkwijze
ook aan:

•
•
•
•
•

Personeel en kinderen of gezinsleden die
verkoudheidsklachten hebben, moeten thuis blijven.
We gaan nog beter handen wassen en vooral en niet in
je gezicht wrijven met je handen.
Kinderen mogen in groepjes van 5 a 6 kinderen naar
buiten.
We spelen vanaf nu helemaal niet meer in de speeltuin.
Kinderen mogen niet ravotten, we stimuleren spelletjes
die afstand in acht nemen.

