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een B-tje nieuws
Winter

Winter. Je ziet weer de bomen
door het bos, en dit licht
is geen licht maar inzicht:
er is niets nieuws
zonder de zon.
En toch is ook de nacht niet
uitzichtloos, zolang er sneeuw ligt
is het nooit volledig duister, nee,

er is de klaarte van een soort geloof
dat het nooit helemaal donker wordt.
Zolang er sneeuw ligt is er hoop.

Gedicht van Herman de Coninck
Uit: Zolang er sneeuw ligt

We missen jullie en toch gaat alles hier door. Bij jullie
thuis ook. De kinderen groeien. Ze leren. Ze leven. En
we wachten. Tot we elkaar weer kunnen zien.
Corona duurt lang! Er was een voorjaar, een zomer,
een najaar en een winter. En straks alweer het
volgende voorjaar. De seizoenen trekken zich er niks
van aan. Ze gaan gewoon door. Na een geweldige,
echte winterse periode is het voorjaar in aantocht.
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Lieve kinderen en ouders van Jong Oranje en het Nest,

Wij hebben jullie al een tijdje niet meer kunnen zien bij de B en dit
vinden wij erg jammer. Want wat missen wij jullie allemaal… Wij hopen

Flessenpost van
Woeste Willem
Eiland!

dat alles goed met jullie gaat en in ieder geval blij zijn dat jullie weer fijn
naar school kunnen! Samen spelen met je vrienden en vriendinnen, en
je eigen juf weer zien.

Sommige kinderen hebben we afgelopen tijd bij de noodopvang gezien
en de peuters zien we nu ook terug bij de B. Nu de school open is zullen
we veel van jullie daar ook zien gelukkig. Maar wij kunnen niet wachten
tot jullie gewoon weer allemaal bij de B. kunnen komen spelen. En wij
met jullie kunnen ravotten in Woeste Willem, knutselen in het mini
atelier, lekker eten van jullie krijgen in de poppenhoek, Bunny hop
spelen in de Kuip, op avontuur gaan in de achtertuin of lekker chillen
en boekjes lezen in de Woonkamer.

Er is weinig zeker deze periode, maar één ding is zeker, wanneer
iedereen weer gewoon kan komen bij de B wordt het weer een feestje!

Groetjes van Tessa, Linda, Marcia, Otte, Ellie, Irene, Ivonne, Nikki, Sim
en Danique!

Kinderen krijgen wel
eens een natte broek op
Woeste Willem Eiland!
Heb je kleertjes over in
maat 116-128 dan
zouden we die graag van
jullie krijgen!

Jong
Oranje/Nest
Rebekka is vervroegd met zwangerschapsverlof volgens de
landelijke corona richtlijnen. Rebekka wordt op dinsdag
vervangen door Remy en op woensdag afwisselend door Auke en
Dorien.

Tenslotte namen we na 14 jaar afscheid van Sasha. Ze is begin
februari naar Frankrijk vertrokken voor een nieuw avontuur.
Melanie neemt de tafelgroep van Sasha over. Danielle komt het
komende half jaar ook als mentor werken op het Voordek. Zij
werkt al sinds maart vorig jaar bij ons als invaller.
En tot slot missen we Marcia al een tijdje vanwege fysieke
redenen. Ze komt terug, maar langzaamaan. Naast Tessa is
voorlopig Linda het vaste gezicht op de peutergroep in de
ochtend. Half maart verlaat Ivonne Huis de B.

Elroy
Sonja
Nienke
Junis
Bernice
Yoko

Honk

Jos Vries vertrok per 1 januari naar een nieuwe baan. Hij nam
afscheid op het Achterdek. De mentorkinderen van Jos krijgen
een andere mentor van het Achterdek.

John
Hester
Remy
Melanie
Daniëlle
Teun
Rachel

Achterdek

Ook Sonja is zwanger. Zij is vorige week ook vervroegd met
zwangerschapsverlof gegaan. Sonja wordt vervangen door Yoko,
die dit schooljaar stage heeft gelopen bij Sonja.
Daarnaast wordt ook Steven weer vader. We wensen beide
moeders en de vader (in spé) een hele goede zwangerschaps- en
kraamperiode toe!

Voordek

Wij staan klaar om weer volledig open te gaan! Maar er zijn best
wat wijzigingen in het team. Ons uitgangspunt bij het organiseren
van vervanging en opvolging is om zoveel mogelijk bekende
gezichten in te zetten.

Tessa
Linda
Ellie
Otte
Marcia
Nikki
Irene
Ivonne

Auke
Dorien
Rebekka
Steven

Slingerende
apengroeten
uit de Voordek
Jungle!

Lieve Voordekkers,
Omdat we jullie allemaal erg missen en we jullie op de hoogte willen
houden, hier een berichtje van ons;
We hebben alvast een nieuwe plek voor de tafelgroep voor de nestovergangers (5-plussers) gemaakt in de kleine zaal. Die tafelgroep
heet Petrol en Daniëlle wordt de mentor. Hopelijk tot gauw nieuwe
Voordekkers!
Sasha is inmiddels verhuisd naar Frankrijk en we hebben haar een
mooi corona-proof afscheid gegeven. Ze komt zeker nog eens langs
om ook van jullie afscheid te nemen.
Haar tafelgroep wordt overgenomen door Melanie. We hebben een
mooie plek voor groep Groen gevonden, in de huiskamer naast de
prachtige jungle-muurschildering. Gemaakt door Ayla, de dochter van
Sasha.
De tafel van groep groen kan na het eetmoment omgetoverd worden
tot gaaf speelhuisje. Met dank aan de moeder van Melanie!

We hopen dat jullie gauw weer kunnen spelen op het Voordek!
Veel liefs van ons!
Daniëlle - groep Petrol
Melanie- groep Groen
Hester- groep Roze
Remy- groep Zilver
John- groep Robijn
en Rachel en Teun

TARIEVEN 2021
Met ingang van januari 2021 zijn de
tarieven aangepast. Je kan ze vinden
op de website, klik op de link
www.huis-de-b.nl/tarieven om de
tarieven van dit jaar te bekijken.
Het tarief wordt elk jaar met
instemming van de oudercommissie
in het bestuur vastgesteld.
We rekenen een tarief dat hoger ligt
dan het landelijke tarief. Dit is nodig
omdat de kosten sneller stijgen dan
dat de overheid het landelijke tarief
laat stijgen.

Zolang de lockdown duurt,
krijgen ouders hun kosten
voor kinderopvang achteraf
vergoed door de overheid. Je
moet wel je rekeningen
gewoon door blijven betalen.
Huis de B heeft besloten de
TSO-facturen
te
stoppen
zolang de BSO niet open is.

Het hogere tarief is niet aftrekbaar
bij de belastingdienst. Dit betalen
ouders zelf. We denken dat we
zoveel kwaliteit leveren dat dit het
waard is. Alle inkomsten gaan bij
Huis de B terug naar de opvang. We
hebben geen commerciële doelen
anders dan goede opvang bieden.
Voor ouders met kinderen onder de
vier jaar die geen recht hebben op
teruggave, is subsidie beschikbaar.
Rekenvoorbeelden
Voor één BSO-dag betaalt men
€2,90 meer. Dit is op jaarbasis
€148,00 die niet aftrekbaar is.
Voor één KDV-dag betaalt men
€3,00 meer. Dit is op jaarbasis
€155,00 die niet aftrekbaar is.

Groet vanuit
het Honker
eiergebroed!

Hé hé Honkers!
Wat stom, die corona! Wij zijn het al een beetje zat.
We willen weer samen dingen doen. Maar er mag zo
weinig. Daar balen we enorm van! Jij ook?
Maar weet je wat? We moeten creatief zijn. Ideeën
bedenken. Out-of-the-box denken! Wij zijn aan het
broeden op hele toffe dingen die we samen kunnen
doen als jullie er weer zijn. Want dan gaan we er een
feest van maken met zijn allen. Reken daar maar op!
Heb jij ideeën? Mail het dan aan Auke. Of aan Dorien of
aan Steven. Even niet aan Rebekka, want die is zwanger
thuis. Ze krijgt al snel een tweede kindje. Steven krijgt
ook een tweede kindje, maarruh…die is niet zwanger.
Hihi.
Verder wensen wij jullie alle goeds. Toitoitoi. Hou je
haaks. Zet ‘m op. Laat je niet kisten. Wees lief voor
elkaar. Geef je broertje een aai. Help je moeder met
afruimen. En nog meer van dat soort dingen.
LaterZ!
Auke
Dorien
Steven
en Rebekka vanuit huis

honk@huis-de-b.nl

Advies oudercommissie

In geval van quarantaine
Scholen en kinderopvang
zijn weer open. De regels
zijn strenger gemaakt.
Er hangt boven de
openstelling nog een
donkere wolk van een
derde golf in maart.
We proberen voorbereid
te zijn als dit gebeurt.
Op dit moment gaat het goed. Er zijn in Huis de B weinig zieken. Er
wordt ook nauwelijks getest. Groningen heeft gelukkig lage
besmettingscijfers. So far so good, zou je denken. Beetje bukken,
afwachten tot de zomer er is en dan weer lekker door. Maar als je
het RIVM en het OMT aanhoort, zijn we er nog echt niet.
In het najaar moesten er veel mensen van ons getest worden.
Twee medewerkers hadden corona. Gelukkig geen superspreaders.
En we zijn inmiddels ook goed getraind in het afstand houden van
elkaar. We hebben daarnaast lang gewacht op sneltests. Maar daar
hebben we nu toegang toe. En als het nodig is gebruiken we een
commerciële teststraat. Er zit er bijvoorbeeld één in de Nieuwe
Ebbingestraat. Direct pinnen en na 30 minuten heb je de uitslag.
Net als bij de scholen is vastgesteld dat kinderen in de opvang ook
in quarantaine moeten als ze langer dan 15 minuten in de buurt
van iemand met corona zijn geweest. Dat kan betekenen dat er
een klas naar huis moet. Voor ons kan het betekenen dat er een
tafelgroep en misschien zelfs een hele leeftijdsgroep naar huis
moet inclusief de mentor of mentoren. Dat zal altijd in overleg en
op aanwijzing van de GGD gebeuren. Die stelt vast welke kinderen
en volwassenen in quarantaine moeten.
In tegenstelling tot een school hebben wij betalende klanten, dat
zijn jullie. Voor een landelijke lockdown vergoedt de overheid de
kosten voor ouders. Maar dit doet de overheid niet voor een lokale
quarantaine. Juridisch is het onduidelijk hoe dit qua bekostiging
moet. Maar het is bovendien niet het pad dat we willen
bewandelen. De branchevereniging adviseert om tussen ouders en
houders goed te overleggen en samen tot een oplossing te komen.
Onze oudercommissie heeft zich erover gebogen. In het rode vlak
zie je hun standpunt en advies aan Huis de B. Wat ons betreft
hopen we natuurlijk dat we nooit in zo’n situatie terecht komen.

De OC adviseert Huis de B om open te
zijn over het gevolg van de nieuwe
maatregelen. Ook adviseert de OC om
ouders te vragen de rekening gewoon
door te blijven betalen als er door een
opgelegde maatregel geen gebruik
gemaakt kan worden van opvang bij
Huis de B.
Huis de B doet er, samen met ouders,
alles aan om de opvang leuk,
uitdagend maar zeker ook zo veilig
mogelijk te verzorgen. Een situatie van
opgelegde quarantaine wordt gezien
als een overmachtssituatie die helaas
bij deze tijd hoort. Ouders die hierdoor
in financiële problemen komen kunnen
contact opnemen met Huis de B zodat
er samen naar een passende oplossing
gezocht kan worden.
We kijken allemaal uit naar het
moment dat we ons niet zo druk meer
hoeven te maken over dit soort
maatregelen en de consequenties
hiervan. We gaan er van uit dat we dit
moment ook samen zullen vieren als
het zover is. Tot die tijd willen we
ervoor zorgen dat we met zijn allen
(ouders, teamleden, kinderen en Huis
de B) overeind blijven en we goed voor
elkaar en daarmee ook voor onze
kinderen zorgen.

Raadselachtige
groeten uit de
geheime kamers
van het
Achterdek!

HUH!
Wat
is
dat
nou
weer?

Weet je het?
Stuur jouw
antwoorden
naar:

achterdek@huis-de-b.nl
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