
Ouderkamer Bs. De Lochtenbergh                                                                                                                  

 
Programma Ouderkamer Bs. De Lochtenbergh voor week 28 en week 29 
 

 
 
Donderdag 14 juli 8.30 uur -10.00 uur 
 
Kookworkshop 

Ronak maakt samen met ons een gerecht klaar.  

We leren hoe het gerecht klaargemaakt wordt en na afloop eten we het gezellig 

samen op. 

Iedereen is welkom. 

 

 

 

 
 
 
 

 
Donderdag 21 juli  8.30 uur- 10.00 uur 
 
Afscheid van Meneer Jan 
 
Meneer Jan gaat met pensioen. 
Wij willen samen afscheid nemen van hem in de 
Ouderkamer. 
Tussen 8.30 uur en 9.00 uur zijn alle ouders en 
kinderen welkom in het amfitheater. 
 
Vanaf 9.00 uur tot 10.00 uur zijn alle ouders welkom in de Ouderkamer.  
Wie het leuk vindt, mag iets lekker meenemen om samen te eten.  
We maken er samen een fijne bijeenkomst van.  
Ook wensen we elkaar een fijne zomervakantie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Geslaagde feestelijke afsluiting van het schooljaar voor de ouders van de 

Ouderkamer 

 

Op dinsdag 5 juli vond de feestelijke afsluiting van de 

Ouderkamer plaats in wijkcentrum de Ypelaer. We 

kunnen terugkijken op een hele gezellige en fijne 

bijeenkomst.  

De ouders brachten veel lekkere hapjes mee. We 

hebben samen heerlijk gegeten.  

Gerda verzorgde de tombola en veel ouders gingen met 

een mooi cadeautje naar huis.  

 

 
 
 
Laatste schoolweek- geen lessen meer in de Ouderkamer 
 
In de laatste schoolweek, dus de week van maandag 18 juli tot en met 22 juli zijn er 
geen lessen meer in de Ouderkamer. Na de zomervakantie start het programma 
weer. 

 

 

Vakantie-activiteit (Stokhasselt/Vlashof)  

 

De Werkgroep Activiteiten organiseert in de vakantie 

voor kinderen van groep 1 t/m groep 8 een uitstapje 

naar Speelpark de Splinter in Eindhoven 

(www.speelparkdesplinter.nl/speelpark).  

Het uitstapje vindt plaats op woensdag 10 augustus.  

Kinderen moeten begeleid worden door een ouder/begeleider van minimaal 18 jaar. 

Ouders/begeleiders betalen een bijdrage van € 2,00 per persoon.  

Kinderen kunnen gratis mee.  

Iedereen wordt per bus vervoerd naar het speelpark.  

Vertrek om 11 uur vanaf wijkcentrum De Ypelaer naar het speelpark.  

De terugreis is om 16 uur van het speelpark naar De Ypelaer.  

Voor eten (broodje kaas of ei) en drinken (ranja of thee) wordt door ons gezorgd.  

De organisatie zorgt ook voor wat lekkers tussendoor.  

Inschrijven en betalen kan in wijkcentrum De Ypelaer op de volgende dagen en 

tijden: 

woensdag 20 juli van 19.00 tot 20.00 uur donderdag 21 juli van 16.00 tot 17.00 uur 

dinsdag 26 juli van 12.00 tot 13.00 uur woensdag 27 juli van 14.00 tot 15.00 uur  


