
Ouderkamer Bs. De Lochtenbergh                                                                                                                  

 
Programma Ouderkamer Bs. De Lochtenbergh voor week 11 en week 12 
 

 
 
Donderdag 16 maart 8.30 uur -10.00 uur 
 
Vasten en gezondheid  
 

• Ine Bertens geeft hierover informatie 

• Zij geeft uitleg over gezonde voeding 

• Zij vertelt over vasten door de eeuwen heen. 

• In de media is steeds meer aandacht voor vasten en gezondheid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donderdag 23 maart 8.30 uur -10.00 uur 
 
Informatie over de week van de lentekriebels 

Kleine kindjes worden groot 

 

Deze week is het de week van de lentekriebels. 

• Het thema van dit jaar is ‘Wat vind ik fijn?’.  

• Hoe wil je contact hebben met andere kinderen en 

volwassenen? Hoe kan een kind laten weten dat 

ze iets fijn vinden en hoe laat je weten als iets niet 

fijn is?  

• En hoe kom je erachter wat een ander wel of niet 

fijn vindt?  

• Hanneke Duijkers van GGD Hart voor Brabant 

legt uit hoe ouders hun kinderen kunnen helpen 

om fijn contact te hebben met anderen.  

• Ouders kunnen ook vragen stellen over alle 

onderwerpen die hiermee te maken hebben. 

 
 
 
 
 



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 13 maart gaan we weer 'Samen lezen en zingen'.  
Peuters, kleuters en hun ouders zijn van harte welkom. 
Kom je luisteren en meedoen? 
We gaan samen Kom, we gaan een boek lezen van Susanne Strasser lezen in het 
Nederlands en in ‘t Papiamento 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 13 maart 
Tijd: 9.15-10.00 uur 
Locatie: de Ouderkamer De Dirigent, Speelzaal Bs. De Regenboog 
Kosten: gratis 
Leeftijd: voor peuters, kleuters en hun ouders 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


