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In het jaar 2017 bestaat KC schout 40 jaar, de Christoffel school 60 jaar

en de wijk Zorgvlied 100 jaar, bij elkaar opgeteld is dit maar liefst 200 jaar!

Op 17 september 2017 willen we dit graag met de hele wijk vieren!

Het feest zal lopen over het plein van KC Schout, het schoolplein 

van Christoffel school en in het wijkcentrum!    Meer informatie volgt!

SAVE
THE DATE!SAVE
THE DATE!
17 september 2017

Een feest is nooit een feest

als jij niet bent geweest !Kinder
disco
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Tijden:

14:00-18:00

17:00-20:00

WIJKFEEST! Zondag 
17 september

jaar Zorgvlied100 40 jaar BSO Schout

60 jaar Cristoffel



We kijken met onze ogen

begrijpen met onze handen

en zetten graag de bloemetjes buiten!
Aan de andere kant 

van de Baroniebaan 

(Zorgvlied)

www.sterrekinderopvang.nl/burgemeester

Thema avond ouderen
Op dinsdag 11 april was een grote groep ouderen aanwezig op de 
thema-avond ‘Langer thuiswonen met de juiste zorg?’. Aan de 
hand van een praktijkvoorbeeld vertelden de ouderenadviseur, 
de mantelzorgconsulent, de wijkverpleegkundige en 
coördinatoren vanuit Tilburgs Maatje en Loket-Z op welke zorg 
een beroep kan worden gedaan. Natuurlijk was er ook volop 
ruimte om in te gaan op vragen vanuit de zaal. 

Groene Kinderopvang 
De zomer zit in de lucht en dat is te merken. We zijn nu nog 
vaker buiten met de kinderen. Onlangs hebben we er een 
nieuw buitenbedje bij gekregen. Een dubbel bedje zodat 
meer kinderen heerlijk kunnen dromen in de buitenlucht. 
Dat kinderen het fijn vinden om buiten te zijn kun je op 
verschillende manieren merken. Zo zie je dat doordat ze 
letterlijk alle ruimte hebben er niet veel ruzie onderling is 
om een speeltje. De zandbak is groot genoeg en achter de 
bosjes kunnen kinderen verstoppertje spelen. Regelmatig 
ontdekken ze slakken of andere kleine diertjes en komen dat 
dan enthousiast vertellen. 

Met de materialen van KISSIE waar we sinds vorig jaar mee 
werken wordt intensief gespeeld. Van planken en pallets 
maken de peuters elke keer weer een nieuwe spannende 
brug. Over de houten boomschijven kun je springen. En 
met metalen kommetjes in diverse maten kun je mooie 
zandtaartjes bakken. Buiten komen ook kinderen van 
verschillende groepen elkaar tegen en zo ontstaat er nieuw 

samenspel. En natuurlijk is het fijn om even met je broertje 
of zusje te knuffelen. Spelenderwijs komen zo verschillende 
ontwikkelingsgebieden aan bod. Zowel de sociaal emotionele, 
motorisch en zintuiglijke, als cognitieve en taalontwikkeling. 
De jongste kinderen kunnen beschut spelen in de aparte 
babytuin. En van daaruit gaan ze regelmatig al verder op 
onderzoek uit. Een regenbui of modderplassen is geen 
reden om binnen te blijven. Wat is leuker dan lekker samen 
stampen in de plassen of een moddersoepje maken? Stevige 
regenpakken en laarzen zorgen ervoor dat het kan. 

Ook is het weer tijd voor onze moestuin. Samen met de 
kinderen hebben we al nieuwe compost in de bakken 
geschept. En ook de worteltjes, sla en bietjes zijn gezaaid. 
In de gang binnen staat een bak met tuinkers. Het leuke 
daarvan is dat je het bijna letterlijk ziet groeien, zo snel gaat 
dat. Elke middag knippen we hiervan om te smullen tijdens 
de lunch. De kikkervisjes mochten even bij ons zijn en zijn 
nu weer terug naar de sloot. En nu ontdekken we de rupsen 
die we kunnen zien opgroeien. Kortom genoeg te beleven en 
ontdekken in de natuur. 

Verslag ALV
Tijdens de ALV op donderdag 11 mei vierden we een driedubbel jubileum: 100 jaar Zorgvlied, 15 jaar wijkvereniging en 5 jaar 
wijkcentrum De Back in eigen beheer. In het formele deel legde het bestuur verantwoording af over 2016 (zie stukken op de website) 
en trok notaris Emile Smeets de gelukkige aflossers van de crowdfund-lening. Daarna nam oud-gemeentearchivaris Gerard Steijns 
een grote groep belangstellenden mee in de ontstaansgeschiedenis van onze mooie wijk. Aan het eind van de avond is de expositie 
100 jaar Zorgvlied geopend. Benieuwd naar de ontstaansgeschiedenis van de wijk? Kom gerust eens langs in De Back!

Oud-gemeentearchivaris 
Gerard Steijn
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