
Ouderkamer Bs. De Lochtenbergh                                                                                                                  

 
 
Programma Ouderkamer Bs. De Lochtenbergh voor week 44 en week 45 
 

 
 
Donderdag 3 november 8.30 uur -10.00 uur 
 
 

Informatiebijeenkomst over mediawijsheid 

 

Van 4 november tot en met 11 november is het de week van de mediawijsheid 

 

• Het thema van de week van de mediawijsheid 
is 'Like en Cancel'. 

• Angela Meulensteen (van de bibliotheek) gaat 
met ouders  
in gesprek over de leuke en minder leuke 
dingen van media en geeft tips.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donderdag 10 november  
 
Studiedag 
 
De kinderen zijn vandaag vrij. 
Er is geen programma in de Ouderkamer. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Samen lezen en zingen – voorlezen in twee talen  

 
De Bibliotheek Wagnerplein organiseert samen met Ouderkamer 
De Dirigent en Factorium voorlezen in verschillende talen.  
Op maandag 7 november gaan we weer 'Samen lezen en zingen', deze keer in 't 
Arabisch en Nederlands.  
Peuters, kleuters en hun ouders zijn van harte welkom. 
Kom je luisteren en meedoen? 
We gaan samen De blaadjesdief van Alice Hemming lezen in het Nederlands en in ‘t 
Arabisch met een vertelkastje en daarna samen zingen met Rosalyn.  
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 info 
Datum: maandag 7 november 
Tijd: 9.15-10.00 uur 
Locatie: de Ouderkamer De Dirigent, 
Speelzaal Bs. De Regenboog 
Kosten: gratis 
Leeftijd: voor peuters, kleuters en hun 
ouders 
 

Borduren in de Ouderkamer  

In de Ouderkamer van Bs. De Lochtenbergh is de 

workshop Borduren gestart.   

Ouders verzorgen zelf deze workshop. Eén van deze 

ouders heeft ook mee geborduurd aan de gordijnen 

voor koningin Maxima.  

Als u het leuk vindt om mee te doen, bent u van harte 

welkom.  

Elke donderdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur 

 

Stichting Leergeld 

DATA INLOOPSPREEKUREN OP LOCATIE 

DINSDAGMORGEN: WIJKCENTRUM DE YPELAER  

van 10:00 uur tot 12:00 uur 

dinsdag 8 november 2022  

dinsdag 6 december 2022 

DONDERDAGMIDDAG: WIJKCENTRUM DE YPELAER –THUISADMINISTRATIE 

van 13:00 uur tot 15:00 uur  

donderdag 10 november 2022 

VRIJDAGMORGEN: HET RONDE TAFELHUIS  

van 9:00 uur tot 11:30 uur  

vrijdag 21 oktober 

vrijdag 18 november 2022  

vrijdag 2 december 2022 


