Februari 2020

een Btje nieuws

Zijn wie je bent
Doen wat je wil

COLOFON
De nieuwsbrief verschijnt 5x per jaar.
Voor opmerkingen, berichten
en vragen kunt u contact opnemen

Iedere dag weer een kans
Jij bepaalt het moment
En maakt het verschil

met de redacteur Joyce Schröder.
info@huis-de-b.nl

www.huis-de-b.nl

ZONDAGMIDDAG INTERNATIONALE VROUWENDAG

8 maart studiemiddag
voor ouders en relaties

Inschrijven kan via deze link !
DRIE WORKSHOPS

Judith Stolwijk - sportpedagoog

Graag vooraf aanmelden.
Er is plaats voor 100 ouders en
50 externe relaties.

Over risicovol spelen
Shelly Newstead - dr. in PARS Playwork
About the nature and purpose of play
Ellen Emonds - onderwijsexpert

Locatie
Huis de B
Adriaan van Ostadestraat 38
te Groningen.
info@huis-de-b.nl
0503130388

Over welbevinden en betrokkenheid

EN EEN SPREKER

Joke Hermsen - filosoof en schrijfster
Over onze relatie met tijd

Vanaf 12 uur met broodje en
inschrijving voor twee van de
drie workshops.
Om 17 uur ronden we af met
een drankje.

B-tje OC
Van de brand die het Nest, het Voordek en het
Achterdek nog geen jaar geleden trof, is bijna niets
meer te zien. Wat is er hard gewerkt om de
groepen nog mooier te maken dan ze al waren! Er
wordt volop gespeeld met het gedoneerde, nieuwe
en gereinigde speelgoed. Zelfs Sinterklaas is wat
extra gul geweest voor Huis de B afgelopen jaar ☺
Als OC hebben we tijdens het kerstdiner met alle
medewerkers van Huis de B, ook nog een aantal
cadeaus uit kunnen delen (gekocht van de
opbrengst van de speelgoedverkoop). Het Nest
heeft een ‘leren programmeren’ activiteiten set
gekregen waarmee de kinderen een eigen
speelveld met foam-matten kunnen maken en stap
voor stap bij een robot kunnen komen. Het
Achterdek heeft spellen gekregen waar meerdere
kinderen tegelijk mee kunnen spelen: 15 Go! en
een Fins werpspel. Voor het Voordek hebben we
Makedo aangeschaft. Hiermee kunnen allerlei
bouwwerken met (oud) karton gemaakt worden. In
de kleine zaal is al druk gezaagd, geschroefd en
gebouwd en hebben al indrukwekkende
bouwwerken gestaan.
Het spelen met kosteloos materiaal en vrij zijn in
het bedenken en bouwen, past heel mooi bij de
uitgangspunten van Playwork. De vaste
medewerkers van Huis de B hebben allemaal een
training in deze werkwijze gehad. Wil je hier meer
over weten? Kom dan naar de studiemiddag op 8
maart!
Groetjes,
Janina, Lotte, Silke en Louise
Lijkt het je ook leuk om met ons mee te denken en
de ouders van Huis de B te vertegenwoordigen in
de oudercommissie?
Stuur dan een mailtje naar ochuisdeb@gmail.com.

ATELIER
Uitnodiging van het bestuur van de Stichting van Ostade
We zijn op zoek naar een papa of mama
en/of opa of oma die het leuk lijkt om een
‘kleine’ workshop te geven.
Denk dan aan breien of naaien en ga zo
maar door!

Kom 18 maart meedenken
over de vitale ontmoetingsplek

Het gaat om één of twee middagen.

OPROEPEN

Interesse? Meld je dan aan bij Sonja. Er is
eventueel ook de mogelijkheid om even
te kijken welke materialen er allemaal
aanwezig zijn.

ACHTERDEK
Beste ouders,
We zijn opzoek naar sokken (maat 2035), onderbroeken en joggingsbroeken
(maat 122-156) voor de kinderen van
het Achterdek.

Heb je thuis nog iets liggen dat wij
mogen hebben dan mag je dit inleveren
bij de balie!
Alvast bedankt!

Binnen een wijk elkaar leren kennen en respecteren is van groot
belang voor de leefbaarheid van een wijk. Een belangrijke
ontmoetingsplek binnen de wijk is de bestaande speeltuin
Kostverloren-Schildersbuurt waar nu met name de jonge kinderen
en hun ouders elkaar ontmoeten. Echter, er is geen openbare
beweegruimte in het gebied. En daar willen we iets aan doen!
Binnen de Stichting Van Ostade is het plan opgevat om de
leefbaarheid te verbeteren en nieuwe activiteiten te stimuleren
binnen de speeltuin. De Speeltuincentrale ondersteunt hen hierin
en zorgt mede voor de invulling en het onderhoud hiervan. Het idee
is om een vitale ontmoetingsplek te realiseren binnen de bestaande
speeltuin. Om te kijken welke de ideeën en wensen er zijn komt
Stichting Van Ostade graag in gesprek met u als bewoner en
gebruiker van de speeltuin, zodat het een plek voor iedereen wordt.
Hierbij wordt u als bewoners of netwerkpartner uitgenodigd om
op:
woensdag 18 maart tussen 16.00 – 20.00 uur
langs te komen en mee te denken over de aanvulling op de
speeltuin. Uw ideeën en wensen kunnen dan worden mee
genomen in het plan van eisen. Aan de hand van dit plan van eisen
zal het ontwerp worden opgesteld voor de vitale ontmoetingsplek
Alvast bedankt voor uw inbreng en tot de 18e maart.
Locatie: Kostverloren Kwartier, achterin de school.

Afscheid Harma Pronk
Per 1 februari 2020 heeft Harma Pronk Huis de B
verlaten. Ze heeft 27 jaar bij de B gewerkt. De eerste
jaren als groepsleidster en later op kantoor in diverse
functies. De laatste periode was ze werkzaam als
pedagogisch coach en deed ze de kindadministratie.
We willen haar bedanken voor haar langdurige inzet en
betrokkenheid bij Huis de B en wensen haar alle goeds.

Huurovereenkomst met
Wij-team verlengd!
Zoals je waarschijnlijk wel weet zit het Wij-team
iedere dinsdagochtend in de Binnenkamer van
Huis de B.
Dit zal in ieder geval gecontinueerd worden tot
10 september 2020.

Agenda Huis de B
Datum

Activiteit

12-2-2020

Winterfair Huis de B

20-3-2020

Margedag Vrije School

23-3-2020

Intekenlijst margedag
10-4 Vrije
school/Petteflet/
Nassauschool wordt
verstuurd

30-3-2020

Intekenlijst margedag
10-4 Vrije
school/Petteflet/
Nassauschool sluit

30-3-2020

Intekenlijst Meivakantie
Nassauschool wordt
verstuurd

30-3-2020

Intekenlijst Meivakantie
Vrije school/Petteflet
wordt verstuurd

6-4-2020

Intekenlijst Meivakantie
Nassauschool sluit

6-4-2020

Intekenlijst Meivakantie
Vrije school/Petteflet
sluit

10-4-2020

Margedag Goede Vrijdag
(alle scholen)

4-5-2020

Intekenlijst Margedag
22-5 (alle scholen) wordt
verstuurd

11-5-2020

Intekenlijst Margedag
22-5 (alle scholen) sluit

25-5-2020

Intekenlijst Margedagen
Petteflet 11-6 en 12-6
wordt verstuurd

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

Winterfair
Jaarlijks wordt de winterfair georganiseerd voor een goed doel en dit jaar was dat Stichting Jarige
Job.
Ieder kind verdient een verjaardag!
In Nederland zijn 61.000 kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis geen
geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardag box
t.w.v. €35,-. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag thuis én op school!
Tijdens de winterfair konden de kinderen een strippenkaart kopen waarmee ze verschillende oud
Hollandse spelletjes konden spelen. Ook konden ze raden hoeveel snoep er in een grote pot zat
en hun krachten laten zien tijdens spijkerbroek hangen.
Dini (van het Nest) had bijna geraden hoeveel snoep in de pot zat. Ze dacht 254 en het waren er
265. Hiermee verdiend ze een leuke prijs, die ze z.s.m. zal ontvangen.
Tijdens het spijkerbroek hangen liet Nienke (van de Petteflet, klas Langhors) haar krachten zien
en hing ze 2 minuten en 3 seconden ondersteboven. Ook zij ontvangt z.s.m. een leuke verassing.
Naast de spelletjes die de kinderen konden doen was er een rommelmarkt, waar ook ouders en
kinderen met een kleedje hun overgebleven spullen verkochten. Super leuk dat jullie er waren,
het maakte het feest extra feestelijk.
Daarnaast hebben we ook verschillende versnaperingen verkocht.

Dit bracht de teller van de opbrengst tot € 141,10. Huis de B verdubbeld dit bedrag en gaat er
dus € 282,20 naar https://www.stichtingjarigejob.nl/

Honk Activiteiten

Even voorstellen

Noteer ze alvast in uw agenda!

Graag stel ik mij even voor. Ik ben Nikki Sluiter, 34
jaar en ik woon in Groningen.

Donderdag 20 februari nachtje
Honk
Alleen voor kinderen in groep 8 of
kinderen die al hun 2e jaar op het
Honk zijn.

Afgelopen jaren heb ik bij een kinderdagverblijf
gewerkt, maar per februari ben ik werkzaam op het
Nest, op tafelgroep Wit. De dagen waarop ik hier
aanwezig ben, zijn de dinsdag, woensdag en
donderdag middag. Ik heb al ervaring in de
buitenschoolse opvang en heb er veel zin in om aan
de slag te gaan bij Huis de B.

Vrijdag 27 maart jongensavond
Voor alle jongens van het Honk
Vrijdag 24 april meisjesavond
Voor alle meisjes van het Honk
Woensdag 17 juni afscheid BBQ
Voor alle jongens en meisjes van
het Honk
Woensdag 12 t/m 14
augustus BSO Kamp
Binnenkort zal de inschrijving
starten en we hopen dat er
gezellig veel kinderen mee gaan.
We gaan naar de Boerhaarshoeve
nabij Grolloo.

We hopen jullie te zien tijdens
deze extra activiteiten,
groeten Rebekka, Steven, Auke en
Dorien

Bij het Nest vind ik het leuk om te zien hoe goed de
verschillende leeftijden samen kunnen spelen. In
mijn werk vind ik het belangrijk dat kinderen de
ruimte en mogelijkheden krijgen om zich te
ontwikkelen en dat ze zich goed voelen op de groep.
Naast mijn werk vind ik het leuk om spelletjes te
doen, films te kijken in de bios, ik ben graag buiten en
ook ben ik wel eens te vinden in de sportschool en
volg ik lessen als zumba, pump of boxen. Verder houd
ik erg van muziek, niet om zelf te maken, maar om
naar te luisteren en op te dansen. Het liefst op een
leuk festival in de zon natuurlijk!
Ik kijk er naar uit om iedereen beter te leren kennen
en om een gezellige en mooie tijd met de kinderen te
beleven!
Groetjes, Nikki

