
 Ouderkamer Bs. De Lochtenbergh                                                                                                                  

 
Week 12 en week 13 

 
 

Donderdag 24 maart  8.30 uur- 10.00 uur 

Kleine kindjes worden groot 

 

Relationele en seksuele opvoeding op school en thuis 

De Week van de Lentekriebels voor basisscholen is van 21 tot 

en met 25 maart. Kinderen krijgen op school les over 

weerbaarheid, relaties en seksualiteit.  

Hoe kun je je kind helpen om zijn/ haar grenzen te stellen?  

Hoe kun je met kinderen praten over relaties en seksualiteit? 

Hanneke Duijkers van GGD Hart voor Brabant geeft uitleg en 

tips. 

 

 
 
 

Donderdag 31 maart  8.30 uur- 10.00 uur  

Aandacht voor de media ukkie dagen 

Tijdens de Media Ukkie Dagen van 25 maart t/m 1 april 
2022 wordt aandacht gevraagd voor 
mediawijsheid in de opvoeding van kinderen van 0 tot 6 
jaar.  
 
Het thema is swipe, stap, sprong.  
 
Samen praten we over: 

 Kun je een kind alleen laten met een tablet, tv, smartphone of boekje laten 
spelen of is samen beter?  

 Hoe begeleid je een kind stap voor stap in de ‘digitale wereld’?  

 Hoe zet je media in, zodat een kind er ook iets van leert en sprongen maakt?  
 
Angela Kuijper-Meulensteen, lees en mediaconsulent van de bibliotheek geeft uitleg. 
 
 
 
 
 
 



Rekenles in de Ouderkamer 
 
Bij voldoende belangstelling willen we in de Ouderkamer graag starten met 
rekenles voor de ouders. Tijdens deze les leert u zelf beter rekenen, maar 
ook bent u meer op de hoogte van hoe de kinderen op dit moment 
rekenen op school. Ikram wil graag deze les gaan verzorgen op 
donderdagochtend na de ouderkamerbijeenkomst van 10.15 uur tot 11.45 
uur 
Mocht u belangstelling hebben voor deze les, dan kunt u zich hiervoor 
aanmelden bij Annie Meens, coördinator van de Ouderkamer. Zij is elke 
donderdagochtend in de Ouderkamer, maar ook bereikbaar op tel.: 0614574026 
 
Naailes op vrijdagochtend 
 
Elke vrijdagochtend vind de naailes plaats in de Ouderkamer. 
Als u ook graag hieraan mee wilt doen, kunt u zich hiervoor aanmelden. Er 
is op dit moment weer plaats voor nieuwe deelnemers. U kunt zich op 
vrijdagochtend aanmelden bij Cevriye Akdeniz, docente naailes of contact opnemen 
met Annie Meens, coördinator van de Ouderkamer. Tel: 06-14574026 
 
Samen lezen en zingen – Voorlezen in twee talen 
 
Maandag 4 april 9.15-10.00 uur  
 
Samen met Ouderkamer De Dirigent en Factorium gaan we voorlezen in twee talen.  
Deze keer in het Turks en Nederlands.  
Peuters, kleuters en hun ouders zijn van harte welkom in de speelzaal van Bs. De 
Regenboog. 
Op maandag 4 april gaan we voorlezen uit het boek: Die peer is van mij. 
 
We gaan samen lezen in het Nederlands door juffrouw Angela (lees- en 
mediaconsulent bibliotheek) en in het Turks door juffrouw Nermin met een 
vertelkastje en daarna samen zingen met Rosalyn (Factorium).  
De verwerking van het verhaal gaat d.m.v. spelletjes en liedjes, die erg leuk zijn voor 
de kinderen, maar ook belangrijk zijn bij het aanleren van begrippen.  
 

Praktische informatie:  

Datum: 4 april 

Tijd: 9.15-10.00 uur 

Locatie: Speelzaal Bs. De Regenboog 

Leeftijd: voor peuters, kleuters en hun 

ouders 

 
 
 
 


