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een B-tje nieuws
W E LK O M K I D S
Sinds het begin van de corona crisis op
14 maart kwamen er ongeveer 30
kinderen naar de noodopvang.
Wij waren dus de hele tijd open. Maar
toch voelt het alsof we nu opnieuw
open gaan.

Opnieuw beginnen
We doen de wereld in bad, spatten alle griezels
nat, gooien bommen en geweren

Want…jippie! Jullie mogen vanaf 11
mei weer naar school en naar de B!
In deze nieuwsbrief schrijven we alles
wat jij en je ouders moeten weten voor
de komen weken tot eind mei.

in een pikzwart gat achter de maan
waar geen sterren staan

Daarna hopen we weer helemaal
normaal open te zijn. Helemaal zeker
zijn we daar natuurlijk nog niet van.

stoppen valse honden (en mensen) in een scheur
van het heelal, fluisteren zachtjes toe: ik ben
nooit meer bang

Maar voor nu: we zien uit naar jullie
komst volgende week!

schieten in een staafraket, vlammend als een
schuiftrompet,
zwaaiend langs de zon
schilderen onszelf in nieuwe kleuren
zoenen met fluwelen snoeten
tot we nooit meer – of juist altijd – domme,
domme dingen willen doen.
Diet Groothuis
www.dietgroothuis.nl

COLOFON
De nieuwsbrief verschijnt 5x per jaar.
Voor opmerkingen, berichten
en vragen kunt u contact opnemen
met de redacteur Linda Haak.
info@huis-de-b.nl

www.huis-de-b.nl

RUIME
OPEN-UP

We bieden alle kinderen de opvang op de dagen dat ze ook naar
school gaan. We kijken niet naar (het aantal) contractdagen en
nemen alle middagen voor onze rekening. Dit doen we tot eind

mei. Het is een hele puzzel voor een korte periode, maar we
hopen dat ouders weer goed aan de slag kunnen met hun werk.
En wij vinden het fijn dat jullie kinderen weer bij ons komen.

In deze nieuwsbrief staan oude en nieuwe maatregelen waar
we ons aan moeten en willen houden om de verspreiding van
corona tegen te gaan. Lees de nieuwsbrief daarom goed door!
We zien 11 t/m 29 mei als periode om te wennen. Veel
maatregelen zullen ook daarna nog gelden. We houden het
nieuws in de gaten en passen aan wat nodig is.

AANMELDEN
EN

WERKWIJZE

IN
HUIS DE B

Omdat het hele schema van kinderen anders is, is het voor ons
extra belangrijk dat kinderen goed aan- en afgemeld worden.
Zodra je weet dat je kind niet komt op een bepaalde dag, geef
dat door. Ook snotterige en zieke kinderen graag afmelden.
Anders weten wij niet welke kinderen bij ons komen! Doe dit in

AFMELDEN

deze weken graag goed en op tijd!

Helaas, ouders mogen voorlopig niet binnen komen. Halen en
brengen gebeurt daarom buiten. Het advies is dat kinderen
zoveel als mogelijk zelfstandig van en naar huis gaan. Bij de B
heeft groep een eigen ingang. De eerste week zal er iemand op

het plein staan om de weg te wijzen. Verder hebben we vaste
haal- en brengmomenten. Breng je kind in de ochtend tussen 89 uur en haal je kind zoveel mogelijk op tussen 17-18 uur.

HALEN
EN
BRENGEN

De opvang voor 2- en 3 jarigen gaat weer 100% van start. De

PEUTER

haal- en brengtijden voor de allerjongsten wijken af van de
buitenschoolse opvang. Peuters worden volgens hun contract

OPVANG

opgehaald om 12 uur, 13 uur, 15 uur of tussen 17 en 18 uur.

INFO
EN

Omdat ouders niet binnen kunnen komen gaat overleg anders.
Per team wordt in deze nieuwbrief aangegeven hoe je het beste
kunt overleggen over je kind.
Daarnaast zijn we van maandag t/m donderdag altijd bereikbaar

op 050-3130388 of via onze algemene mail info@huis-de-b.nl.

OVERLEG

We stellen goed overleg erg op prijs!

We gaan geen tafel dekken en doen geen kookactiviteiten. Dit
doen we om de hygiëne zo groot mogelijk te houden en de
keuken te ontlasten qua loopverkeer. Geef je kind daarom
genoeg te eten mee. Wij zorgen wel voor drinken, fruit en

ETEN
EN

(voorverpakte) koeken. Geef ook je peuter een lunch mee!

DRINKEN
AFSTAND

Volwassenen moeten 1,5 meter afstand houden. Tussen

EN

alleen als het kan. De zorg voor de kinderen blijft gewoon

NABIJHEID

volwassenen en kind nemen we die regel ook in acht, maar

doorgaan. Daar mag je op rekenen! Kinderen onderling mogen
wel dicht bij elkaar komen. Maar we zullen kinderen uit elkaar
halen als ze echt gaan ravotten.

JONG ORANJE
en
NEST

Lieve kinderen,
We verheugen ons er op om jullie weer te zien!
Tot volgende week,
Marcia, Tessa, Linda, Ellie, Otte, Ivonne, Irene en Tamahli
-------------

kinderen
2-5 jaar

Haal- en brengpunt
Het haal- en brengpunt voor Jong Oranje en Nest is bij de
noodtrap aan de voorkant van het gebouw.
Brengen en halen
Je kan je kind voor de peuteropvang brengen tussen 8 en
9 uur bij het brengpunt. Tessa of Marcia zal daar staan.
Vergeet niet om je kind een lunch mee te geven.
Ophalen kan voor Jong Oranje-peuters op normale
contracttijden. Voor Nest-kleuters kan dat bij voorkeur
tussen 5 en 6 uur.
Bereikbaarheid
Het Nest is bereikbaar op het mobiele Nest-nummer 063309 5058.
Heen-en-weer-schriftje
Alle peuters krijgen een schriftje waarin zowel de
medewerkers als de ouders iets kunnen opschrijven als
overdracht.

VOORDEK
kinderen
5-7 jaar

Lieve Voordekkers,
wat fijn dat we elkaar weer gaan zien. Wat hebben we
jullie gemist! We mogen elkaar niet knuffelen, misschien
is een dansje leuk.
Liefs, Melanie, Hester, Sasha , Remy en John
------------------------------Van school naar de B
Kinderen worden op het plein opgehaald door een
medewerker. Dit is niet persé de eigen mentor. De
medewerker is herkenbaar aan een vlag. We letten goed
op dat er geen kinderen achterblijven.
Je kind ophalen
Kinderen mogen op de oranje stip bij de voordeur
opgehaald worden, graag tussen 5 en 6 uur.
Bereikbaarheid
Het Voordek is bereikbaar op het mobiele Voordeknummer 06-2454 1197.

ACHTERDEK

Achterdekkers,
We zijn blij om jullie volgende week weer te zien.

kinderen
7-9 jaar

Hartelijke groeten,
Sonja, Jos, Nienke, Junis, Bernice en Elroy
---------------------------Van school naar de B
Kinderen moeten zelf van school naar de B komen. Maar
we houden in de gaten of alle kinderen ook naar de B
gaan. Er is een ‘bezemwagen’ op het plein die oplet of er
geen kinderen achterblijven.

Je kind ophalen
Kinderen mogen worden opgehaald bij de noodtrap en
het ijzeren hek aan de achterkant. Daar staan instructie
over hoe je je kind kan ophalen. Graag tussen 5 en 6 uur.
Bereikbaarheid
De meeste (privé)nummers van mentoren zijn bekend bij
ouders. Mocht je de mentor van je kind willen spreken en
je hebt het nummer niet, kun je dat via het kantoor van
Huis de B opvragen.

HONK

Honkers,
Tot maandag of dinsdag!

kinderen
9-12 jaar

Auke, Dorien, Steven en Rebekka
-----------------------------Van school naar de B
Kinderen van het Honk komen zelf van school naar de B.
Zij gebruiken als ingang de nooddeur bij de parkeerplaats
aan de zijkant van het gebouw.
Je kind ophalen
Bij de deur wordt een bel geplaatst die met het Honk
verbonden is. Zo kun je laten weten dat je er bent. Graag
je kind ophalen tussen 5 en 6 uur.
Bereikbaarheid
De meeste (privé)nummers van mentoren zijn bekend bij
ouders. Mocht je de mentor van je kind willen spreken en
je hebt het nummer niet, kun je dat via het kantoor van
Huis de B opvragen.

VERVOER

Het vervoer van en naar school gaat gewoon zoals iedereen dat

Nassauschool en

Kinderen die alleen mogen komen, doen dat nu ook. Als je

Vrije School

gewend is. Kinderen worden per auto of fiets opgehaald.

eigen vervoer voor je kind hebt (schooltaxi), moet je dat nu ook
zelf regelen.

We verzorgen tot eind mei nog noodopvang van 8-18 uur voor
kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Alle kinderen die

NOOD

aangemeld zijn, zijn geplaatst. Je kind kan komen tussen 8-9
uur via de voordeur. Ophalen kan tussen 17-18 uur bij de

OPVANG

uitgang van de eigen leeftijdsgroep. Mocht je vragen of wensen
hebben neem dan contact op met Magda Walpot.

Huis de B is m.i.v. schooljaar ‘20-’21 op zoek naar twee nieuwe
bestuursleden. De aandachtgebieden waar we naar op zoek
zijn, zijn: HR en facilitaire zaken. Heb je belangstelling of ken je
iemand die hier geknipt voor is? Kijk dan op onze website, bij
https://www.huis-de-b.nl/vacatures

GEZOCHT:

2 LEDEN
BESTUUR

Onderstaande maatregelen hanteerden we voor de noodopvang en dat blijven we doen.
Verder zullen we spullen die veelvuldig aangeraakt worden extra schoonmaken. Tijdens

Deze aan

het verzorgen van kinderen en bij eetmomenten mogen medewerkers handschoenen
gebruiken. We dragen geen mondkapjes.

