
OUDERMEMO 

NUMMER 8 - 9 DECEMBER 2021 

VANUIT DE DIRECTIE 

Na alle extra brieven van afgelopen week, nu een gewone memo.  

Allereerst dank ik de ouders die op welke wijze dan ook hebben mee 

geholpen bij het Sinterklaasfeest. Fantastisch om te zien hoe de kin-

deren hebben genoten. Ook fijn dat alle kinderen thuis in de gelegen-

heid waren om via Teams mee te kijken. Zelfs de cadeautjes en surprises 

zijn allemaal op de juiste plek aangekomen. Dankjewel voor deze orga-

nisatie, we hebben weer alle mogelijkheden benut om er iets moois van 

te maken.  

 

Ook het kerstfeest zullen we op gepaste wijze vieren, hierover later meer in 

deze memo. 

 

Eerst hebben we a.s. dinsdag nog een persconferentie te gaan. Er wordt vol-

op gespeculeerd over mogelijk een extra week vakantie of online les, niets is 

echter zeker. Vooralsnog gaan we er gewoon vanuit dat we tot 24 december naar school 

kunnen en daarna gaan genieten van 2 heerlijke weken vakantie.   

 

De samenwerking met Sterre Kinderopvang krijgt steeds meer vorm. In deze memo zal René, 

de directeur van BSO Petteflet/Elzen opvang, u meer vertellen over de stand van zaken. 

Achter de schermen wordt er al volop nagedacht over een doorgaande lijn van 0-13 jaar. De 

basis van Maria Montessori is hierbij het uitgangspunt. De voorbereide omgeving zal zowel op 

school als bij de opvang hierop afgestemd zijn. Maar ook het werken aan zelfstandigheid en 

geven van vertrouwen is zichtbaar in het hele centrum. We hebben enorm veel zin om onze 

samenwerking te verdiepen en verder uit te breiden.  

 

Namens het team wens ik u allen een fijn, maar bovenal, gezond weekend toe.  

 

Vriendelijke groet,  

Conny Rijnen   

directeur  

 

AGENDA 

Datum       Gebeurtenis   

Maandag 13 december  OAC vergadering 

Woensdag 15 december  MR vergadering 

Vrijdag 24 december   Kerstontbijt 

Vrijdag 24 december   Studiemiddag 

     Leerlingen om 12.00 uur vrij 

Maandag 27 december 2021 

t/m vrijdag 7 januari 2022  Kerstvakantie     
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KERSTVIERING 

Vanwege de nieuwe coronamaatregelingen kan de 

kerstviering op woensdagavond 22 december niet door-

gaan. Daarom vieren wij graag met de kinderen in de 

eigen klas op vrijdagochtend 24 december een kerstvie-

ring.  

De kinderen mogen die ochtend in een pyjama of one-

sie naar school komen en nemen van thuis een eigen 

ontbijtje mee (denk bijvoorbeeld aan een krentenbol of 

croissantje). Wij zullen zorgen voor iets lekkers erbij te 

drinken. Na het ontbijt zal er in elke klas een gezellige 

activiteit zijn. 

Wij wensen jullie alvast fijne kerstdagen en alle goeds voor 2022. 

MONTESSORI KINDCENTRUM 

Zoals u waarschijnlijk gehoord hebt, staan we samen met Montessoribasisschool de Petteflet 

aan de vooravond van een flinke verbouwing.  

Om straks het eerste MKC (Montessori Kindcentrum) van de regio te worden, voegen we een 

Sterre KDV (Kinderdagverblijf) toe aan het bestaande aanbod. Hierdoor komt er, naast on-

derwijs en BSO, ook ontwikkelingsgerichte kinderdagopvang vanuit de visie van Maria Mon-

tessori beschikbaar. 

Aan het begin van de lente zullen we met de ontwikkeling van het KDV starten. Hier kunnen 

straks dagelijks 24 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar komen spelen en ontdekken. De peuters 

van ons KDV zullen dagelijks een paar uur samen met de kleuters van de basisschool optrek-

ken in onze speciaal ingerichte groepsruimte. Het is de bedoeling dat we op 1 oktober 2022 

de deuren van dit KDV en van een compleet vernieuwde BSO openen. 

Medio februari maken we een inschrijfpagina beschikbaar (www.sterrekinderopvang.nl/

petteflet.nl) waarop ouders hun wensen met betrekking tot de opvang kunnen aangeven. 

Op het moment dat deze inschrijfpagina gebruikt gaat worden, zullen we dit uiteraard met 

iedereen delen. 
 

René Spieringhs 

Directeur BSO Elzen en Petteflet 

Sterre Kinderopvang 
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VERZOEK VAN DE GROEPEN 1/2 

Onze kleuters spelen graag na “hoe het in het echt gaat”. Daarom zijn we voor onze huishoe-

ken op zoek naar échte spullen. Heeft u thuis een van onderstaande spullen òf ander materi-

aal waarvan u denkt dat leuk is om mee te spelen in de huishoek, geef het dan aan ons door 

via een mailtje of Teams-berichtje, eventueel met een foto erbij. 

 

 

Per klas: 

• 2 bekers 

• 2 glazen 

• 2 borden 

• Vloerkleedje 

• Dienblad 

• Kandelaar/theelichthouder 

• Koekenpan 

• Kookpan 

• Koffiezetapparaat 

• Waterkoker 

MAGAZINE TILBURG BRUIST 

Vandaag krijgen de oudste kinderen van het gezin het Reeshof Bruist Magazine mee naar 

huis. In dit magazine (pag.37) staat een artikel over een ouder van onze school. 

VAKANTIETOERNOOI ZAALVOETBAL AFGELAST 

Van de organisatie van het Vakantietoernooi Zaalvoetbal kregen wij on-

derstaand bericht. 

 

Komende kerstvakantie zou het Vakantietoernooi Zaalvoetbal plaatsvin-

den. Helaas is na uitvoerig overleg met alle betrokken partijen (o.a. Ge-

meente Tilburg, schoolbesturen, veiligheidsregio etc.) besloten om dit 

mooie toernooi af te gelasten.  

Het zaalvoetbaltoernooi is van een te grote omvang (1.460 deelnemers) 

om het in deze onzekere periode op een veilige manier te kunnen laten 

plaatsvinden.  

We betreuren deze beslissing enorm. We wensen iedereen een fijne kerstvakantie en we ho-

pen dat er in 2022 weer meer mogelijkheden komen voor de Vakantietoernooien.” 

 

Wat betekent dit voor u als uw kind zich had ingeschreven? 

Uiteraard krijgt u het inschrijfgeld terug. Onze gymdocent Roy zal dit zo snel mogelijk proberen 

te regelen. Uw kind krijgt het geld (€ 3,60) nog vóór de kerstvakantie in een envelopje met 

zijn/haar naam erop mee naar huis.  

 

Mocht u hierover nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met onze gymdocent 

Roy Staps. Hij is bereikbaar via email: roy.staps@xpectprimair.nl of telefonisch: 06 29636269 

mailto:roy.staps@xpectprimair.nl

