
Ouderkamer Bs. De Lochtenbergh                                                                                                                  

 
Programma Ouderkamer Bs. De Lochtenbergh voor week 2 en week 3 
 

 
Donderdag 12 januari 8.30 uur -10.00 uur 
 
De eerste ouderkamerbijeenkomst in het nieuwe jaar. 
We wensen elkaar een gelukkig en gezond 2023. 
 
Informatie over het Nederlands Onderwijssysteem 

• Na de basisschool ga je naar het Voortgezet Onderwijs.  

Hoe ziet dat eruit en waaruit kun je kiezen? 

 

• Informatie over de overgang van de basisschool naar het Voortgezet 

Onderwijs.  

• Dhr. Niek de Cock, teamleider van 2 College Cobbenhagen en mevr. Joyce 

Broos-Wolfs, pedagogisch school-buurtmedewerker 2 College 

Cobbenhagenmavo zullen deze bijeenkomst verzorgen.  

 

 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donderdag 19 januari 8.30 uur- 10.00 uur  
 
Informatie over de Nationale Voorleesdagen 

Voorlezen is heel belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen 

• Angela Kuijper-Meulensteen geeft 

hierover informatie in de 

Ouderkamer. 

• Zij laat het prentenboek 

Maximiliaan Modderman geeft een 

feestje en leest eruit voor.  

• Dit prentenboek staat centraal tijdens deze Voorleesdagen. 

Ook leest ze voor uit de prentenboeken die in de Prentenboeken Top tien staan. 



Een gelukkig en gezond 2023 

Een nieuw jaar is weer begonnen. 

De Ouderkamer wenst iedereen een gelukkig en gezond 2023 toe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEVRAAGD! POVO-Ambassadeurs Tilburg-Noord  

 

Wil je kinderen goed voorbereid en met vertrouwen van hun ouders op een school 

laten starten die bij hen past?  

Word POVO-ambassadeur in Tilburg Noord!  

- Woon je in Tilburg-Noord?  

- Heb je een kind in het voortgezet onderwijs?  

- Spreek je meerdere talen?  

- Ga je graag in gesprek met anderen?  

DAN ZOEKEN WE JOU!  

Wat zijn jouw taken?  

Als ambassadeur ga je samen met andere ouders het gesprek aan over het advies in 

groep 8 en ondersteunt hen bij hun vragen rondom de start van hun kind in het 

voortgezet onderwijs.  

Extra’s  

Je krijgt een training, ondersteuning en een vergoeding!  

 

INFORMATIEBIJEENKOMST IN DE OUDERKAMER van het Voortgezet 

Onderwijs. IEDEREEN IS WELKOM!  

MAANDAG 16 JAN. 10:30 uur tot 12:00 uur Bibliotheek op het Wagnerplein. 

 

WIL JE JE AL AANMELDEN ALS POVO-AMBASSADEUR?  

DAT KAN VIA WOLFS.J@2COLLEGE.NL 

 

 

 

 

 


