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Programma Ouderkamer Bs. De Lochtenbergh voor week 4 en week 5 
 

 
 
Donderdag 26 januari 8.30 uur -10.00 uur 
 
Informatiebijeenkomst over energie, bespaartips, financiele regelingen 
 

 Aafje  en Koray, buurtondersteuners van Contour de Twern geven uitleg 
over tips om minder energie te gebruiken. 

 Zij laten zien hoe je folie kunt plakken achter radiatoren en tochtstrips kunt 
aanbrengen. 

 Ze geven uitleg over financiele regelingen. 

 Er is ook gelegenheid om uw vragen te beantwoorden. 

 Iedereen is van harte welkom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Donderdag 2 februari 8.30 uur -10.00 uur 
 
Creatieve bijeenkomst 
 

 We gaan samen creatief aan de 
slag. 

 Iedereen is van harte welkom 
 

 

 

 

 

 

 



Meertalig voorlezen in de bilbiotheek tijdens de Nationale Voorleesdagen 
 
Samen lezen en zingen – voorlezen in twee talen 

Tilburg - De Bibliotheek Wagnerplein organiseert samen met de Ouderkamer De 
Dirigent en Factorium voorlezen in verschillende talen.  

Op maandag 30 januari gaan we weer "Samen lezen en zingen", deze keer in 't 
Pools en Nederlands. Peuters, kleuters en hun ouders zijn van harte welkom in de 
Bibliotheek Wagnerplein.  

Kom je luisteren en meedoen? 

Op maandag 30 januari staat het voorlezen helemaal in het teken van de Nationale 
Voorleesdagen. Voor het voorlezen hebben we een prentenboek klaarliggen uit de 
Prentenboeken Top 10. 

 "Samen lezen en zingen", is van 9.15 tot 10.00 uur, bij 
De Bibliotheek Wagnerplein - voor peuters, kleuters en 
hun ouders. 

We gaan voorlezen uit het Prentenboek van het Jaar 2023: 
"Maximiliaan Modderman geeft een feestje" van Joukje 
Akveld. 

We lezen voor in het Pools en in 't Nederlands met een vertelkastje en daarna gaan 
we 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 informatie: 
Datum: 30 januari 2023 
Tijd: 9.15-10.00 uur 
Locatie: de Bibliotheek Wagnerplein, Wagnerplein 4, Tilburg 
Kosten: gratis 
Leeftijd: voor peuters, kleuters en hun ouders 
 

 


