
Ouderkamer Bs. De Lochtenbergh                                                                                                                  

 
Programma Ouderkamer Bs. De Lochtenbergh voor week 9 en week 10 
 
We staan stil bij het verdrietige nieuws van het overlijden van Hamza, leerling uit 

groep 8. We zijn er allemaal stil van en wensen de ouders, het gezin en familie en 

andere betrokkenen heel veel sterkte toe. We wensen hun de steun toe van heel veel 

mensen om hen heen om dit enorme verlies te dragen. 

Ook wensen we de klasgenootjes en de leerkrachten van Bs. De Lochtenbergh heel 

veel sterkte toe. 

 
 
Donderdag 2 maart 8.30 uur -10.00 uur 
 
Informatie over de sleutelfiguren in Tilburg Noord 

• Wat zijn sleutelfiguren. 

• Wat kunnen zij voor de wijk betekenen. 

• Met welke vragen kunnen we bij hen terecht. 
 
Naima, Maria Antoinetta, Ali en Lydia geven hierover informatie in de Ouderkamer. 
Ook Nadia Lahraoui zal hierbij vanuit ContourdeTwern aansluiten. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Donderdag 9 maart 8.30 uur -10.00 uur 
 
Aandacht voor Vrouwendag 
 

• Op woensdag 8 maart is het Internationale 
Vrouwendag. 

• We besteden hier vandaag aandacht aan.Fatna 
en Malika gaan samen met ons 
koud koken, dat wil zeggen iets 
lekkers klaar maken zonder dat we 
het fornuis of de oven nodig 
hebben. 

• Iedereen is welkom. 
 
 
 
 



POVO-ambassadeurs in Tilburg Noord 

In Tilburg Noord zijn op donderdag 9 februari 8 moeders gestart met de 

trainingsbijeenkomsten waarin ze opgeleid worden tot POVO-ambassadeur.  
De afkorting POVO staat voor Primair onderwijs (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO).  

De POVO-ambassadeurs zijn allemaal moeders uit Tilburg Noord en zij spreken 

verschillende talen. Ze hebben allen al enige ervaring met het Voortgezet Onderwijs.  

Na hun training kunnen zij ouders waarvan het kind voor de overstap staat van het 

basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in de eigen taal ondersteunen, 

informeren en uitleg geven bij vragen. Dit alles om de start in het voortgezet 

onderwijs zo goed mogelijk te laten 

verlopen voor het kind. Bij de overgang 

van het basisonderwijs  

naar het voortgezet onderwijs komt er  

veel nieuwe informatie af op zowel de  

ouders als het kind.  

Open dagen, aanmelden, boeken  

bestellen, keuzes maken, waar moet ik  

op letten, welke school is goed voor  

mijn kind etc.  

De POVO-ambassadeurs kunnen ouders vanuit hun eigen ervaring,  

maar ook met behulp van de informatie uit de trainingsbijeenkomsten hierbij 

ondersteunen en begeleiden en er zo voor zorgen dat de ouders en het kind een 

goede keuze kunnen maken.  

Dank je wel namens Joke Roovers 
LIEVE MENSEN……..DANK JE WEL!!! 
De rozen zijn bijna uitgebloeid, maar er zijn nog zoveel andere kadootjes die me blij 
maken. 
Lieve mensen, wat hebben jullie mij verrast!! Annie had me wel gevraagd om de tijd 
vrij te maken, maar ik wist niet dat het zo’n feest zou worden. Jullie hebben je weer 
van de beste kant laten zien. 
In de keuken zijn jullie prinsessen, die steeds andere 
lekkere gerechten maken. We hebben er samen van 
genoten. Ik ben blij dat ik jullie heb mogen helpen.  
Jullie vertrouwen is heel waardevol. 
Intussen heb ik heel wat vriendinnen. Als ik op het 
Wagnerplein of in een winkel loop moet ik heel wat keren 
stil staan om gedag te zeggen. Dat blijven we doen!  
Ik wil blijven horen hoe het met jullie en jullie kinderen gaat. 
Ik ben gestopt met het spreekuur vanwege mijn leeftijd en 
omdat ik weet dat er hele fijne mensen zijn die het werk 
overnemen. Zaken die nog niet afgehandeld zijn, werk ik af. 
Zo nodig spreken we ergens af. Nieuwe zaken pakken 
Henk en Ludo op. 
Natuurlijk zullen jullie me nog wel eens zien in de 
Ouderkamer. Ik blijf nog actief in de wijkraad. Daarom zeg 
ik TOT ZIENS. Dat klinkt niet echt als een afscheid. 
Nogmaals DANK JE WEL!!! 


