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een B-tje nieuws
Het pantoffeldiertje

Een maand geleden
stuurden we een ‘strenge

Ken je het pantoffeldiertje?
Het pantoffeldiertje is één cel.
Eén cel alleen en verder niets
Het diertje weet niet,
slaapt niet,
eet niet, en bovenal,
hij denkt niet. Hij bestaat
alleen. Een president heeft ooit gezegd:
‘Besta niet, maar leef’.
Maar om eerlijk te zijn

was ik liever een pantoffeldiertje

brief’. En we hebben
gemerkt dat jullie je
meestal goed aan ons
verzoek gehouden hebben.
Dank daarvoor!
Maar door de nieuwe

coronacijfers moeten we
toch weer strengere
maatregelen nemen. In
deze nieuwsbrief meer
informatie daarover.

zonder denken, zonder pijn
zonder te weten
een pantoffeldiertje te zijn.

COLOFON
De nieuwsbrief verschijnt 5x per jaar.

Voor opmerkingen, berichten
Dit gedicht is geschreven door Lisa Kloosterziel, winnares van
Doe Maar Dicht Maar 2020, in de leeftijdsgroep 12-14 jaar.

jaar.

en vragen kunt u contact opnemen
met de redacteur Joyce Schröder
info@huis-de-b.nl

www.huis-de-b.nl

OUDERS
MOETEN
WEER
BUITEN
BLIJVEN

Op basis van de adviezen van het kabinet én met
een duidelijk advies van de oudercommissie
hebben we besloten dat ouders vanaf vandaag

hun kind weer buiten moeten opwachten. Dit telt
NIET voor de kinderen van Jong Oranje en Nest.
Deze ouders mogen naar binnen via de eigen
ingang. Vanaf volgende week staat er informatie
over

de

werkwijze

op

onze

homepage.

Ennuh…vergeet niet om je paraplu mee te nemen!

Als je je kind mondeling wilt afmelden of een
formulier wil opvragen of afgeven is de receptie in
de hal open. Let op dat de hal niet vol staat en er
1,5 meter afstand in acht genomen kan worden.

RECEPTIE
OPEN

De receptie is ma-do van 8.00-12.00 uur open en
bemand, in de middag met wisselende tijden en
bezetting.

OUDER
COMMISSIE

In de vorige nieuwsbrief stond een oproep voor
nieuwe ouders. Inmiddels heeft de OC maar liefst
vier nieuwe ouders verwelkomt! Twee moeders en
twee vaders, zowel van jonge kinderen maar ook
van oudere kinderen. Op dit moment bestaat de
OC daarom weer uit zes leden. Binnenkort staan
nieuwe leden op de website. Tijdelijk voorzitter is
Louise Jansen. De oudercommissie is bereikbaar
via dit emailadres: ochuisdeb@gmail.com

PRE-PUBEREN IN CORONATIJD
Op Huis de B komen tot nu toe circa vijftig kinderen
naar het Honk. Dit is de groep van 10-12 jaar. Het zijn
tieners en pre-pubers. Chillen en rondhangen met
vrienden is voor deze groep van groot belang!

TAAKTEAMS
Naast de basisteams
Nest, Voordek, Achterdek en Honk
hebben we sinds kort ook vier
taakteams. Medewerkers in die
teams nemen samen een bepaald
domein voor hun rekening.

SPORT
Dit team zorgt voor sport- en
spelmateriaal, toernooitjes en
clinics.
We zien in deze corona-maanden dat het juist deze
groep is waar de ouders het contract van opzeggen.
Overwegingen: als je zelf veel thuis werkt, kan je kind
ook thuisblijven. En je bespaart kosten. Kinderen
vanaf 10 jaar hebben een mate van zelfstandigheid.

Wij zeggen: denk daar goed over na. Ja, ze kunnen

CREATIEF
Dit team zorgt voor spullen en
activiteiten in de ateliers van
theater, handvaardigheid en
het houtateliers.

thuis zijn. Maar er is ook een grote meerwaarde om in
je vrije tijd rond te hangen, samen te zijn, te tafelen,
spelletjes te doen of te praten met leeftijdgenoten.
Juist nu. Juist nu de sociale verbanden zo klein
worden. Juist als deze jonge mensen hun wereld
willen vergroten.

GROEN&GEZOND
Dit team zorgt voor spelen in
de natuur en een rijk
smaakavontuur qua eten.

Wij zijn trots op onze tienergroep! We hebben
medewerkers die begrijpen wat deze groep nodig
heeft. We bereiden ze voor op verdere zelfstandigheid
en het onderhouden van eigen sociale relaties. We
denken dat Huis de B daarmee een prachtige
aanvulling biedt naast het leven thuis of op school.

PEGAGOGISCH
Dit team zorgt VVE, KIVA,
BHV, (risicovol) spelen en
veiligheid.

HERFSTVAKANTIE
Op de website staan de
vakantieprogramma’s
ter inzage. Ze hangen
ook op de groepen. We
willen er weer een
fijne week van maken
voor de kinderen die
komen!

WINTERFAIR EN
SINT PANNENKOEK
We bekijken de
jaarlijkse activiteiten
en laten alles zoveel
mogelijk doorgaan. In
een nieuw jasje en
coronaproof!

BEWEEGLOCATIE!
Gisteren hoorden we een nieuw woord:
beweeglocatie! We voelen ons gezegend dat we elke
dag op locatie met kinderen mogen werken. Als je naar
ons werk kijkt, kun je zeggen dat wij een
beweeglocatie zijn. Kinderen mogen vrij bewegen in
ons gebouw en daarom bewegen onze medewerkers
mee. Ons werk met kinderen is dynamisch!
Om te voldoen aan het nieuwe beleid hebben we
besloten dat de ouders de komende tijd de kinderen
weer buiten moeten ophalen. Helaas, maar we willen
het aantal volwassenen in ons huis kleiner maken.
Alleen de ouders van de jongste kinderen (Jong Oranje
en Nest) mogen hun kind binnen ophalen. Ook onze
medewerkers zullen in huis in kleinere groepen
werken. En ze moeten een beetje om elkaar heen
dansen.
Wij proberen om het kinderleven vrolijk en dynamisch
te houden. En we willen de coronaregels goed
uitvoeren. Zo hopen we de winter goed door te komen
met elkaar. En we wensen iedereen toe om samen
naar een voorjaar vol zon te bewegen!

ZOMERKAMP
De kamplocaties voor
komende zomer zijn
alweer geboekt. We
hebben gemerkt dat
veel kinderen dit
hebben gemist. We
hopen dat het deze
zomer gewoon weer
door kan gaan.

