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VANUIT DE DIRECTIE 

We zijn begonnen met verbouwen!! 

Wat eerder dan gedacht zijn alle ruimtes op de zolder leeg gehaald. 

Vandaag is bouwbedrijf Krijnen gestart met sloopwerkzaamheden.  

De bedoeling is dat het torenkamertje en de handvaardigheid ruimte 

op de tweede verdieping als eerste verbouwd gaan worden tot een 

naschoolse opvang voor de bovenbouwkinderen.  

Overdag kunnen wij na de verbouwing ook weer gewoon gebruik ma-

ken van deze ruimtes.  

Het wordt echt heel mooi!! 

 

 

 

Wanneer de BSO boven klaar is, zal de huidige BSO 

naar boven verhuizen. Wanneer dat precies is, krijgt u 

van mij nog te horen. Het blijft verbouwen, dus plan-

nen op lange termijn daar waag ik me niet aan. 

 

Het tweede gedeelte van de verbouwing is beneden. 

De ruimte van de huidige BSO wordt verbouwd tot 

speelzaal. De schuifdeuren zorgen ervoor dat we de-

ze ruimte open kunnen zetten zodat we aanzienlijk 

meer ruimte krijgen bij het podium. Super natuurlijk als we onze podiumkunsten weer kunnen 

delen met ouders. We hebben dat enorm gemist.  

 

In de mei vakantie wordt het grote lokaal beneden verbouwd tot 2 aparte lokalen. Daar ko-

men dan de groepen van Chemène en Elaine in. Dat is nodig omdat hun huidige lokalen en 

de andere ruimtes aan die kant verbouwd gaan worden tot ruimte voor baby’s en peuters.  

Al met al nog veel werkzaamheden, maar we weten waar we het voor doen! Ook de keu-

kentjes in de lokalen en alle vloeren worden ook vernieuwd! 

 

Hoopvol kijken we uit naar de persconferentie komende week. Het ziet er naar uit dat we nu 

toch echt serieuze versoepelingen kunnen verwachten. Wat een feest! In de volgende memo 

laat ik jullie weten wat dat betekent voor onze school.  

Voor nu een heel goed weekend gewenst, mede namens het team. 

 

Conny Rijnen 

AGENDA 

Datum        Gebeurtenis  

Vrijdag 11 februari    Studiedag,  

      Alle leerlingen vrij 

Maandag 14 t/m donderdag 24 februari Portfoliogesprekken  

Vrijdag 25 februari    Carnaval op school 

Vrijdag 25 februari    Studiemiddag,  

      Leerlingen om 12.00 uur vrij 

Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart Voorjaarsvakantie 
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LEERLINGENRAAD 

Hallo iedereen! 

De leerlingenraad is officieel begonnen, 

Voor degene die niet weten wat dat is, de leerlingenraad is een groep met 2 kinderen uit de 

groepen 5, 6, 7 en 8. Ons eerste gesprek was op 8-02-2022. We hebben het gehad over re-

gels, speeltoestel enz. 

We hebben ook een voorzitter: Nikki en een secretaris: Maria. 

Ons volgende gesprek wordt gehouden op 8-03-2022. We gaan 

het dan hebben over de materialen en het schoolplein. We 

wensen u allemaal het beste! 

Liefs, de Leerlingenraad.  

Gemaakt door Maria. 

MONTESSORI KINDCENTRUM 

De verbouwing om te komen tot het eerste MKC (Montessori Kindcentrum) van de regio is ge-

start. We voegen een Sterre KDV (Kinderdagverblijf) toe aan het bestaande aanbod. Hier-

door komt er, naast onderwijs en BSO, ook ontwikkelingsgerichte kinderdagopvang vanuit de 

visie van Maria Montessori 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. 

De inschrijfpagina waarop ouders met betrekking tot beschikbaar waarop ouders hun wen-

sen met betrekking tot de opvang kunnen aangeven, is inmiddels beschikbaar. 

Dit kan via onderstaande link: 
Montessori kinderdagverblijf & BSO Petteflet Tilburg Reeshof | Kinderstad (sterrekinderopvang.nl)  
 

René Spieringhs 

Directeur BSO Elzen en Petteflet 

Sterre Kinderopvang 

CARNAVAL 

Vrijdag 25 februari is het weer zover: Carnaval op de Petteflet! De kin-

deren mogen die dag verkleed naar school komen. Serpentines zijn 

toegestaan, maar confetti en spuitserpentines niet. Gevechtsspeel-

goed zoals geweren of zwaarden mogen ook thuis blijven.  

Voor fruit en drinken wordt die ochtend gezorgd door de OAC. Helaas 

is er volgens de huidige richtlijnen nog geen groot feest mogelijk, dus 

feesten we dit jaar nog in de eigen “bubbel” van de klas. Er zal net als vorig jaar een 

“Masked Singer Petteflet” komen, die we daarna ook op Facebook zetten, zodat u als ouder 

thuis ook mee kan doen!  

Om 12.00 uur gaat iedereen naar huis om te gaan genieten van een welverdiende carna-

valsvakantie.  

https://www.sterrekinderopvang.nl/locaties/petteflet

