
 Ouderkamer Bs. De Lochtenbergh                                                                                                                  

 
Week 22 en week 23 

 
 

 
Donderdag 2 juni 8.30 uur -10.00 uur 
 
 
Creatieve bijeenkomst 
 

 We gaan creatief aan de slag 

 Ronak begeleidt ons hierbij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Donderdag 9 juni 8.55 uur tot 12.00 uur 

 
Bezoek met de ouders aan De Rooi Pannen  
 

 We worden bij de Rooi Pannen op 
donderdag 9 juni om 9.15 uur verwacht en het programma duurt tot 11.30 uur.  

 We krijgen informatie en een rondleiding. 

 Ook kunt u al uw vragen stellen. 

 Ook als u uw kind al heeft aangemeld, mag u meegaan om de school te 
bekijken. 

 We vertrekken aan de voorkant van de school om 8.55 uur met de bus.  

 Om 12.00 uur zijn we weer terug. 

 U moet zich van tevoren aanmelden, anders is er geen plaats in de bus. 
 
 
 
 
 
 



 
Samen lezen en zingen – Voorlezen in twee talen 
 
De Bibliotheek Wagnerplein organiseert samen met de Ouderkamer en het 
Factorium voorlezen in verschillende talen.  
Op maandag 13 juni staat het voorlezen in het teken van reizen en vakantie.  
We gaan voorlezen uit het prentenboek: "De koffer". 
 
Op een dag verschijnt er een vreemd dier. Hij heeft alleen een koffer bij zich. 
Iedereen barst van de vragen. 
Wat komt hij doen? 
Waar komt hij vandaan? 
En wat zit er in die koffer? 
Ben je ook benieuwd wat er in de koffer zit? Kom dan luisteren en meedoen.  
 
We gaan samen lezen in het Nederlands 
en in ‘t Arabisch 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 essentieel bij het aanleren van 
begrippen. Wij hebben er erg veel zin in, 
kom je ook?  
 
Praktische informatie:  
Datum: 13 juni 
Tijd: 9.15-10.00 uur 
Locatie: De Bibliotheek Wagnerplein 
Kosten: gratis 
Leeftijd: voor peuters, kleuters en hun ouders   
 


