
Ouderkamer Bs. De Lochtenbergh                                                                                                                  

 
Programma Ouderkamer Bs. De Lochtenbergh voor week 37 en week 38 
 
De zomervakantie is weer voorbij. De kinderen gaan weer naar school en ook in de 
Ouderkamer starten we weer met het programma en alle lessen. 
U bent van harte welkom. U kunt in de Ouderkamer terecht voor een overzicht van 
de lessen en de workshops. 
 

 
 
Donderdag 15 september 8.30 uur -10.00 uur 
 
 
Gezellig samenzijn en uitleg over het programma in de Ouderkamer 

 Iedereen is welkom 

 U kunt zich inschrijven voor de diverse lessen 

 We drinken samen een kopje koffie/thee en 

kunnen elkaar ontmoeten. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Donderdag 22 september  8.30 uur- 10.00 uur 
 
Gezelschapsspelletjes spelen en uitleg over de speel-o-theek 
 

 U krijgt uitleg over de speel-o-theek in De Dirigent. 

 Hier kunt u gratis kinderboeken, speelgoed en gezelschapsspelletjes lenen. 

 De speel-o-theek is open op maandagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Start van het programma in de Ouderkamer 
Vanaf maandag 13 september starten we weer met alle lessen. 
Kom zeker even binnenlopen voor het overzicht van alle lessen.  
 
Naailes in de Ouderkamer 
Elke vrijdagochtend zijn er 2 naailessen in de Ouderkamer. De les wordt gegeven 
door Cevriye Akdeniz. 
Op dit moment zijn er weer plaatsen vrij en u kunt zich weer inschrijven als u het leuk 
vindt om te leren naaien.  
De lessen zijn van : 8.30 uur tot 10.00 uur en van 10.15 uur tot 11.45 uur.  
Er is geen kinderoppas. 
U kunt zich inschrijven op vrijdagochtend bij Cevriye of bij Annie Meens, coördinator 
van de Ouderkamer. Elke donderdagochtend is zij in de Ouderkamer. U kunt haar 
ook bellen op nummer 0614574026  
 
 
VOORLEESHALFUURTJE IN DE BIBLIOTHEEK WAGNERPLEIN  
Tilburg – Het nieuwe voorleesseizoen bij de Bibliotheek Wagnerplein gaat weer 
van start op donderdag 15 september. Het voorleeshalfuurtje is iedere derde 
donderdag van de maand om 10.00 uur en is gratis. Peuters en hun ouders of 

opa’s en oma’s zijn van harte welkom.  
  
Op donderdag 15 september staat het prentenboek “Karel gaat naar 
school” van Liesbeth Slegers centraal. Net als heel veel kinderen gaat Karel, na 

de zomervakantie, voor de eerste keer naar school. Dat is best spannend.... 
Eerst wil hij niet dat mama weggaat, maar al snel maakt hij een vriendje en 
gaan ze fijn samen spelen. Ben je benieuwd wat Karel allemaal meemaakt op z'n 

eerste schooldag? Kom dan luisteren en meedoen.  
Met het prentenboek en een vertelkist, met leuke attributen, gaan we samen met 

Karel op ontdekkingstocht.  

  
                                           

Voorlezen aan kinderen is heel belangrijk. Het is natuurlijk erg gezellig, maar ook 
van groot belang voor de taalontwikkeling van een kind. Kinderen die regelmatig 

worden voorgelezen hebben namelijk een grotere woordenschat.   
  

De toegang is gratis.  
  
De Bibliotheek Wagnerplein: Wagnerplein 4  
Donderdag 15 september om 10.00 uur.  


