
 Ouderkamer Bs. De Lochtenbergh                                                                                                                  

 
Week 16 en week 19 

 
 

Dnderdag 21 april  8.30 uur -10.00 uur 
 
Gezellig samenzijn 

 Iedereen is welkom 

 We praten samen over de onderwerpen die ons  
bezig houden. 

 
 
 

 

Donderdag 12 mei   8.30 uur- 10.00 uur 

Aandacht voor het Suikerfeest in de Ouderkamer 

 Gezellig samenzijn 

 Iedereen is welkom 

 Wie het leuk vindt, mag iets lekkers meenemen om samen te delen. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Bezoek met de ouders aan De Rooi Pannen op donderdag 9 juni  
 
Graag willen wij gezamenlijk met de ouders die hiervoor 
belangstelling hebben een bezoek brengen aan De Rooi 
Pannen.  
Dit bezoek stond al eerder ingepland, maar kon vanwege 
de coronamaatregelen niet doorgaan.  
Nu zijn we opnieuw uitgenodigd om een bezoek te 
brengen aan deze school.  
Ook ouders die hun kind(eren) inmiddels al hebben ingeschreven bij de Rooi Pannen 
zijn van harte welkom om mee te gaan.  



We krijgen daar informatie en een rondleiding door de school. Ook kunt u al uw 
vragen stellen.  
Dit bezoek vindt plaats op donderdag 9 juni. 
 
We worden bij de Rooi Pannen op donderdag 9 juni om 9.15 uur verwacht en 
het programma duurt tot 11.30 uur.  
 
We vertrekken vanuit de Ouderkamer gezamenlijk met een bus en de bus zal om 
8.55 uur aan de voorkant van de school vertrekken. Om ongeveer 12.00 uur zijn we 
weer terug bij de school.  
Er zijn geen kosten aan verbonden.  
U kunt zich aanmelden bij de Ouderkamer als u mee wilt gaan. 
 
Samen lezen en zingen – Voorlezen in twee talen 
 
Maandag 9 mei 9.15-10.00 uur  
 
De Bibliotheek Wagnerplein organiseert samen met Ouderkamer en Factorium 
voorlezen in verschillende talen.  
Op maandag 9 mei gaan we weer "Samen lezen en zingen", deze keer in 
Papiamento en Nederlands.  
Peuters, kleuters en hun ouders zijn van harte welkom bij Ouderkamer De Dirigent. 

Voorlezen draagt enorm bij aan de taalontwikkeling van jonge kinderen. De 
Bibliotheek en de Ouderkamer willen hierbij ouders graag op weg helpen.  

Op 9 mei gaan we voorlezen uit het boek  
‘Gewonnen’ van Ruth Wielockx (thema: verkeer) 
Een groep kinderen achtervolgt elkaar op allerlei voertuigen: 
een driewieler, scooter, jeep, quad en nog veel meer 
voertuigen. Maar wie heeft er nu eigenlijk gewonnen?   
 
Praktische informatie 
Datum: maandag 9 mei 
Tijd: 09.15-10.00 uur 
Locatie: Speelzaal Bs. De Regenboog.  
We lopen samen vanuit de Ouderkamer hier naar toe. 
Taal: Nederlands en Papiamento 
Leeftijd: voor peuters, kleuters en hun ouders 

 
Data externe inloopspreekuren Stichting Leergeld in Tilburg Noord 
Dinsdagmorgen: wijkcentrum de Ypelaer – Voedselbank Noord 
van 10:00 uur tot 12:00 uur 
dinsdag 10 mei 2022 
dinsdag 31 mei 2022 
dinsdag 21 juni 2022 
 
Donderdagmiddag: Wijkcentrum de Ypelaer-Thuisadministratie 
van 13:00 uur tot 15:00 uur 

https://www.leergeld.nl/tilburg


donderdag 23 juni 2022 
Vrijdagmorgen: Het Ronde Tafelhuis 
van 9:00 uur tot 11:30 uur 
vrijdag 22 april 2022 
vrijdag 6 mei 2022 
vrijdag 3 juni 2022 
vrijdag 17 juni 2022 


