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Peuters Belle Fleur naar De Knipoog

(Foto's: Belle Fleur)

De peutergroep van Kindercentrum Belle Fleur is maandag verhuisd van de locatie van het Michael college
aan de Vijverstraat naar De Knipoog in de Straatweide in Prinsenbeek. Ze werden er feestelijk onthaald
door leerkrachten en leerlingen van basisschool Apollo, die ook in het pand thuis zijn.
De ongeveer 25 Belle Fleur-peuters konden niet langer in het gebouw van het Michael college blijven; de
leerlingen van deze middelbare school zijn voor carnaval verhuisd naar de Emerweg, waar ook
Markenhage is gevestigd. De nutsvoorzieningen zouden worden afgesloten. Directeur Astrid Boot van
Belle Fleur is daarom blij dat ze zoveel medewerking kreeg van bestuurder Jos de Kort van de Stichting
Markant Onderwijs, directeur Bob Schram van de Apollo en directeur Gerald Hilgersom van basisschool
De Griffioen. Door hun inspanningen is het gelukt om een ruimte in De Knipoog te krijgen, verklaart Boot.
,,We hebben nu een prachtig nieuw onderkomen voor onze peuteropvang vijf ochtenden per week in
multifunctioneel gebouw De Knipoog.'' Leidinggevende bij Belle Fleur in Prinsenbeek is Natascha van
Doorn.
De ontvangst maandagochtend voelde volgens Boot als een warm bad. ,,Onze peuters met ouders kwamen
aan met ballonnen en op het schoolplein zijn deze opgelaten als symbool van een nieuwe start. Het was
voor ouders, peuters en medewerksters van Belle Fleur een heerlijke feestochtend, met een echte Belle
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Fleur-taart. Als verrassing hadden de leerkrachten van de Apollo de ingang van De Knipoog uitbundig
versierd en stonden de kinderen en leerkrachten de nieuwkomers op te wachten. Een groter gevoel van
welkom hadden we niet kunnen krijgen.''
De peuters van Belle Fleur (PeuterPaleis) zitten nu onder één dak met basisscholen Apollo (Markant
Onderwijs) en De Griffioen (Inos) en Kober Kinderopvang. ,,Een unieke combinatie, waar Kindercentrum
Belle Fleur graag een mooie, warme samenwerking aangaat'', stelt Boot. ,,Om die samenwerking een eerste
impuls te geven, hebben we maandag een gezellige lunch georganiseerd, waar alle medewerkers van alle
organisaties binnen De Knipoog voor waren uitgenodigd.'' Boot ziet de samenwerking als ‘fundering van
de gezamenlijke maatschappelijke functie in het dorp Prinsenbeek, die ten goede zal komen aan alle
kinderen'.
De kinderopvang van Belle Fleur in Prinsenbeek blijft in het vertrouwde pand in de Vijverstraat, waar zo'n
120 kinderen worden opgevangen. Het is volgens Boot wel de bedoeling om het gebouw te moderniseren.
De naschoolse opvang van Belle Fleur in Prinsenbeek blijft eveneens op de vertrouwde locatie, namelijk in
het gebouw van de scouting aan het Moleneind, waar zo'n 110 kinderen worden opgevangen.
Vanaf 2018 gaat Belle Fleur de kinderopvang verzorgen in de nieuwe brede school in de wijk Grauwe
Polder in Etten-Leur, waar ook basisscholen 't Carillon, De Klankhof en Het Kompas zullen worden
gevestigd. Sinds afgelopen januari heeft het kindercentrum ook inpandig een PeuterPaleis-groep in
basisschool De Rietvink in de Haagse Beemden. Belle Fleur heeft nu vestigingen in Prinsenbeek, Breda,
Princenhage, Teteringen en Etten-Leur.

