Heemhuys Zeeglans
Heemhuys Zeeglans van Brenda Gröbe ligt in de buurt van bos, zee en duinen. ‘Dit huis is op
een oude duinrug gebouwd. Soms lijkt het of de glans van de zee zich hier in de lucht
weerspiegelt. Daar is dit Heemhuys naar vernoemd.’
Heemhuys Zeeglans is in een prachtig oud twintigerjaren huis gevestigd centraal gelegen aan
de Laan van Meerdervoort. Met een spannende tuin, met een mooi rozenpoortje. ‘Vijf
minuten lopen hier vandaan is een kinderboerderij. Met vlakbij een pad langs knotwilgen, een
slootje met eendjes om te voeren en volkstuintjes. Een heerlijke plek om met de kinderen
heen te gaan.’
Brenda Gröbe heeft ruim ervaring opgedaan in het werken met kinderen als moeder van vier
kinderen, in haar jaren als leerkracht op de Eerste Nederlandse Buitenschool en als
kleuterjuffie op verschillende Haagse scholen. Haar eigen kinderen zijn inmiddels bijna
volwassen, waardoor ze ruimte heeft voor de Heemhuys kinderopvang. ‘Tijdens mijn eerste
zwangerschap, nu ruim 25 jaar geleden, ben ik met de antroposofie in aanraking gekomen en
sindsdien heb ik me hier verder in verdiept, zowel kunstzinnig, praktisch als theoretisch. In dit
Heemhuys krijgt mijn interesse in antroposofie nu praktisch vorm.’
‘In Heemhuys Zeeglans zingen we veel, doen vingerspelletjes, we luisteren naar verhaaltjes
en kijken in mooie prentenboeken. Het veelal houten speelgoed laat nog voldoende ruimte
over voor de fantasie van elk kind. Natuurlijk maken de kinderen ook af en toe een tekening
met bijenwaskrijtjes, een klein boetseerwerkje van bijenwas of een ander knutselwerkje. En
zo nu en dan bakken we samen iets lekkers in de ruime keuken of aan tafel’. Er is in Brenda’s
Heemhuys ook aandacht voor de seizoenen: met een seizoensplekje in huis en de
gezamenlijke viering van de jaarfeesten.
De dagen in Heemhuys Zeeglans voltrekken zich in een vast ritme, waardoor herkenning en
een gevoel van veiligheid en geborgenheid bij de kinderen kan ontstaan.
Voor meer informatie en kennismaking kunt u bellen met Brenda Gröbe: 06-41756610.
Mailen kan ook: info@heemhuys-zeeglans.nl.
-Wettelijke status: gastouderopvang 770416731;
-Pedagogisch bevoegd: volledig bevoegd leerkracht SBO, kleuterleidster met akte A+B;
-Heemhuys status: gecertificeerd;
-Heemhuys geaccrediteerd tot: nvt
-Openingsdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
-Vakantiesluiting 2014: week 8, 31, 32 en 43
-Algemene Voorwaarden
-Voorwaarden Heemhuys Zeeglans

