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Programma Ouderkamer Bs. De Lochtenbergh voor week 41 en week 42 
 

 
 
Donderdag 13 oktober 8.30 uur -10.00 uur 
 
Informatiebijeenkomst verzorgd door Stichting Leergeld 
 
Stichting Leergeld geeft informatie  
 

• Als kinderen om financiële redenen niet mee kunnen doen, kan Stichting Leergeld 
helpen.  

• Zo kunnen kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag 
inkomen toch meedoen met activiteiten in de school en erbuiten.  

• Wanneer komt u in aanmerking voor een vergoeding via Stichting Leergeld?  

• Welke hulp kan door Stichting Leergeld geboden worden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donderdag 20 oktober  8.30 uur- 10.00 uur 
 
Wat verandert er als mijn kind 18 jaar wordt? 

• Jordi Doms en Rachid el Khabbabi,,Klantregisseur jongeren Gemeente Tilburg 

verzorgen deze bijeenkomst. 

• Uw kind moet zelf een zorgverzekering afsluiten. 

• Denk aan Digid en zorgtoeslag. 

• Wat verandert er bij u? 

• Hierover spreken we samen. 

• U kunt ook zelf uw eigen vragen stellen.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Samen lezen en zingen – voorlezen in twee talen  

Op maandag 3 oktober vond het “Samen lezen en zingen plaats”, 

deze keer in het Somalisch en het Nederlands in de bibliotheek 

aan het Wagnerplein.  

Veel ouders en kinderen waren aanwezig en Falis las in het Somalisch voor. 

Het voorlezen stond helemaal in het teken van het thema van de Kinderboekenweek: 

"Gi-ga-groen!".  Daarom hebben we gekozen voor het prentenboek: "De moestuin 

van Heer Hermelijn en Kereltje Konijn" van Elle van Lieshout.  

Heel hartelijk dank Falis voor het voorlezen in het Somalisch. 

De Kinderboekenweek is deze week begonnen en er zijn veel activiteiten in de 

bibliotheek. Een pasje van de bibliotheek is gratis voor alle kinderen.  

Ga zeker een keer kijken.  

Op maandag 7 november gaan we weer voorlezen in twee talen in de bibliotheek. 

Dan wordt er voorgelezen in het Arabisch en het Nederlands.  

Iedereen is ook dan weer welkom van 9.15 uur tot 10.00 uur in de bibliotheek. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Speel-o-theek De Dirigent 
 
Elke maandagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur bent u 
samen met uw kind welkom in de speel-o-theek in De 
Dirigent om gratis een spelletje, speelgoed, een kinderboek 
of een speltasje te lenen. 
Uw kind mag 3 weken spelen met de geleende spelletjes en 
dan mag u het weer samen met uw kind terugbrengen en 
iets anders uitkiezen om te lenen. 
Iedereen is elke maandagmiddag van harte welkom.  
 
Programma en lessen in de Ouderkamer 
In de Ouderkamer zijn veel lessen en activiteiten.  
U bent van harte welkom. Elke donderdagochtend is er een Ouderkamerbijeenkomst 
en op maandag en dinsdag is er Nederlandse les en computerles.  
Op vrijdag is er naailes. Het programma is te verkrijgen in de Ouderkamer. 
 


