
 Ouderkamer Bs. De Lochtenbergh                                                                                                                  

 
Week 10 en week 11 

 
De Ouderkamer is weer open  
 
Eindelijk goed bericht.  
De Ouderkamer is weer open na de 
carnavalsvakantie en alle lessen mogen weer 
beginnen.  
Het programma met informatie over de lessen 
kunt u krijgen in de Ouderkamer en staat in de 
schoolapp van bs. De Lochtenbergh 
 
 

Donderdag 10 maart  8.30 uur- 10.00 uur 

Gezellig samenzijn 
 
Het is fijn om elkaar weer te ontmoeten en te horen 
hoe het met iedereen gaat.  
Iedereen is welkom.  
Kom gezellig een kopje koffie of thee drinken.  
Ook uitleg over de lessen en het programma in de 
Ouderkamer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donderdag 17 maart  8.30 uur- 10.00 uur  

 
Uitleg over het kinderontbijt project Dikke Mik 
 

Een gezond ontbijt is erg belangrijk voor onze kinderen.  
Nadia en Marieke, werkzaam bij ContourdeTwern geven 
uitleg over het kinderontbijt project Dikke Mik dat 
afgelopen week is gestart. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Samen lezen en zingen – Voorlezen in twee talen 
  
Maandag 7 maart 9.15-10.00 uur  
Samen met Ouderkamer De Dirigent en Factorium gaan we voorlezen in twee talen.  
Deze keer in 't Somalisch en Nederlands.  
Peuters, kleuters en hun ouders zijn van harte welkom bij de Bibliotheek 
Wagnerplein.  
 
We hebben een prentenboek klaarliggen uit de Prentenboeken Top 10:  
"Vos gaat een stukje rijden"   
                                                                                     
Vos gaat een stukje rijden met zijn loopauto: door kuilen, over stenen en door 
plassen. Vos heeft het zo naar zijn zin, hij merkt helemaal niet dat de muis achterop 
springt. En de mol en de kever....  
Ben je benieuwd wie er nog meer met vos meereizen? Kom dan luisteren en 
meedoen.  
 
We gaan samen lezen in het Nederlands en in ‘t Somalisch met een vertelkastje en 
daarna samen zingen met Rosalyn.  
De verwerking van het verhaal gaat d.m.v. spelletjes en liedjes, die erg leuk zijn voor 
de kinderen, maar ook essentieel bij het aanleren van begrippen.  
Wij hebben er erg veel zin in, kom je ook?  
 

 
 

Praktische informatie:  

Datum: 7 maart 

Tijd: 9.15-10.00 uur 

Locatie: Bibliotheek Wagnerplein 

Leeftijd: voor peuters, kleuters en hun ouders 


