
Dag lieve ouders en andere betrokkenen bij 
de Ouderkamer,  
 
Het jaar 2021 is weer bijna voorbij.  
Aan het begin van dit jaar hoopten we dat we dit jaar 
weer veel samen mochten komen in de Ouderkamer. 
Helaas is er door corona ook dit jaar veel niet door 
kunnen gaan. Maar ondanks dat hebben we geprobeerd 
te kijken naar wat wel mogelijk was. Daarom kunnen we 
toch terugkijken op mooie momenten in de Ouderkamer. 
 
De VVE-ambassadeurs hebben ouders informatie 
gegeven over het belang van de voorschool. In de 
Ouderkamer hebben gezellige en leerzame 
bijeenkomsten plaatsgevonden. Elke week vinden er 
Nederlandse lessen en alfabetisatielessen plaats, waarin 
ouders de Nederlandse taal beter leren spreken, 
schrijven en begrijpen. Ook de rekenlessen worden 
drukbezocht. Taalapps voor Thuis was een groot succes. 
Vanuit de wijkraad hebben we een mooi bedrag 
ontvangen om nog extra iPads te kunnen aanschaffen.  
Heel hartelijk dank daarvoor namens alle kinderen en 
ouders die daardoor in de thuissituatie extra kunnen 
oefenen. 
Elke week vindt de les Hoe help ik mijn kind met school 
plaats, waarin met de ouders wordt gesproken over wat 
de kinderen leren in groep 1 en 2 en in groep 3 en 4. We 
zijn met elkaar ook met de bus naar het Ontdekstation 
013 geweest. Elke maandag en woensdag lezen we voor 
aan de kinderen en zingen we liedjes samen met 
Rosalyn van het Factorium. Ook ouders lezen voor in 
hun eigen taal, tijdens de bijeenkomsten “Voorlezen in 
twee talen” in samenwerking met de bibliotheek en het 
Factorium. Er worden steeds speltasjes uitgeleend en 
ook in de speel-o-theek kan speelgoed, een spelletje of 
een boekje geleend worden.  
 
Dit alles kan natuurlijk niet zonder de inzet van docenten, 
gastouders en vrijwilligers. Graag willen we hen speciaal 
bedanken. Deze nieuwsbrief geeft een klein overzicht 
van alles wat het afgelopen jaar wel mogelijk was. 
 
Het belangrijkste voor het nieuwe jaar 2022 is dat we 
allemaal gezond blijven en dat wensen we iedereen van 
harte toe.  
En ….we hopen  
in 2022 weer  
veel samen te  
kunnen komen in 
de Ouderkamer. 
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Lieve ouders en collega’s, 
  
Voor jullie wens ik een gezond 2022! 
Ik hoop dat het volgend jaar er beter 
uitziet dan dit jaar. Dat iedereen 
gevaccineerd  en beschermd is tegen het 
coronavirus. Dat we weer lessen kunnen 
volgen.  
Dat we weer plezier kunnen maken en 
veel lachen.  
Dus dat we weer gewoon gezellig met 
elkaar kunnen omgaan. Zo kan ik nog 
wel even doorgaan.  
Wat ik wil zeggen is dat ik jullie erg mis. 
Maar ik hoop dat ook december nog veel 
goeds brengt, en dat we weer in januari 
kunnen beginnen met elkaar te 
ontmoeten. 
Heel veel hartelijke groeten van 
  
Mariken 
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Samen lezen en zingen – voorlezen in twee talen  

 

Voorlezen in twee talen 
Bij Ouderkamer De Dirigent wordt al wekelijks voorgelezen aan peuters en kleuters en hun ouders in 
het Nederlands. In samenwerking met de bibliotheek Midden Brabant zijn we op 4 oktober gestart met 
het voorlezen in 2 talen voor peuters en kleuters en hun ouders.  
Op 4 oktober werd er voorgelezen in het Nederlands en het Arabisch.  
Op maandag 1 november vond de tweede bijeenkomst Voorlezen in twee talen plaats.  
Er werd voorgelezen in het Nederlands en in het Somalisch.  
Er werd voorgelezen uit het boek “Wat nu Olivier”, in kader van het thema herfst en daarna werd er 
samen gezongen met Rosalyn (Factorium Tilburg).  
Ook werden er weer leuke spelletjes en  
activiteiten uitgevoerd naar aanleiding van  
het boek. Zo leren de kinderen nieuwe  
woorden en begrippen.  
18 Ouders en 26 kinderen deden mee aan  
dit speciale voorleesuurtje bij Ouderkamer  
De Dirigent.  
In het nieuwe jaar vindt het voorlezen in  
2 talen plaats in de bibliotheek tijdens de  
Nationale Voorleesdagen op maandag  
31 januari. 
Dan wordt er voorgelezen uit het boek  
Vos gaat een eindje rijden. 
 

Lieve allemaal,  

Het is niet altijd even gemakkelijk geweest het afgelopen jaar. We hebben toch ondanks alle 

maatregelen elkaar even mogen zien in de Ouderkamer. Helaas was het maar kort. Laten we deze 

mooie momenten koesteren en hopen dat wij volgend jaar weer bij elkaar mogen zijn in goede 

gezondheid. Genieten jullie van de vakantie samen met onze kinderen en blijf voorzichtig. Help elkaar 

waar nodig. Dikke knuffel en ik hoop jullie weer gauw te ontmoeten❤️😘 in het nieuwe jaar. 

Veel liefs van Glenda. 

 

 

 

 

 

 



Escapegame bovenbouw basisschool de Regenboog 

 
De bovenbouw van basisschool de Regenboog heeft in de afgelopen weken een Escapegame 

gespeeld onder leiding van Angela Meulensteen (lees- en mediaconsulent de Bibliotheek Midden-

Brabant). 

Binnen een uur moesten een aantal opdrachten worden uitgevoerd waaruit een eindcode ontstond. 

Deze opdrachten hadden alles te maken met Social media, privacy, bits & bites, 

informatievaardigheden en natuurlijk logisch nadenken! 

Het was een spannende strijd in alle klassen. Het allersnelste groepje van de school had zelfs nog 

ongeveer een kwartier tijd over op de klok! 

 

Naschoolse creatieve 

activiteit met Shirley 

 

Creatief aan de slag tijdens de 

naschoolse activiteiten. 

 

Lieve ouders,  
 
Allereerst veel respect voor jullie. Het is nu niet makkelijk, maar 
het is knap hoe jullie bezig zijn om in contact te blijven met elkaar. 
En mooi dat jullie willen samenkomen om te leren of om elkaar te 
helpen. Daarin zijn jullie mooie voorbeelden voor jullie kinderen en 
voor elkaar. Er zijn ook dit jaar weer veel veranderingen. De 
ouderkamer is nu dicht, soms moeten je kinderen misschien 
thuisblijven. We leren dus extra mee te gaan met wat het leven 
brengt: veranderingen. Ik hoop dat dat jullie lukt. Ik hoop ook dat 
het goed gaat met iedereen. Met jullie kinderen en met jullie 
andere familie en ook met jouzelf.  
De donkere maanden vind ik zelf extra fijn en warm. Juist als het 
buiten nat en donker is. Ik deel hier een gedicht met jullie.  
 
Gelukkig dat het licht bestaat 
en dat het met me doet 
en met me praat 
en dat ik weet 
dat ik ervandaan kom 
van het licht  
of hoe dat heet.  
 
Alle goeds! Crisje 
 

Lieve allemaal, 

Het einde van het jaar nadert, de dagen worden donkerder en kouder. Een reden te  

meer om het binnen in huis gezellig te maken. Mooie versiering en lichtjes zien we nu  

overal om ons heen. Sommige van ons halen een kerstboom in huis omdat het  

binnenkort Kerstmis wordt. Ik wens ieder van jullie een hele fijne vakantie en voor diegene die kerst 

vieren een hele fijne kerstmis. De allerbeste wensen voor 2022 en natuurlijk zien we elkaar weer in het 

nieuwe jaar.  Heel veel groeten van Lia.  

 

   



Samen spelen, lezen en zingen met je kind.  

Elke maandagochtend en woensdagochtend vindt de workshop Samen lezen, spelen en zingen met je 

kind plaats voor ouders en kinderen in samenwerking met Rosalyn van het Factorium Tilburg. 

We lezen voor uit een prentenboek en naar aanleiding van het thema van het prentenboek zingen we 

samen liedjes en spelen we spelletjes. Het is heel fijn om samen met ouders en kinderen nieuwe 

woorden te leren, samen te luisteren naar een verhaal uit een prentenboek, samen liedjes te zingen 

en samen spelletjes te spelen. 

Samen plezier hebben naar aanleiding van een boek en ideeën op doen hoe je dit ook thuis kunt doen 

met je kind. 

Naar aanleiding van het boek Wat nu Olivier speelden we een kiekeboespelletje. 

Waar zijn alle kinderen gebleven? 
 

Workshops Mbot groep 6 bs de Lochtenbergh 

 
In groep 6 van basisschool de Lochtenbergh is Angela Meulensteen (lees- en mediaconsulent van de 

Bibliotheek Midden-Brabant) met leerlingen in 3 workshops aan de slag geweest met de Mbots. De 

eerste workshop mochten de leerlingen zelf de Mbot in elkaar zetten. De tweede workshop stond in 

het teken van het leren programmeren zodat de robot kon rijden en lichtjes en  

geluidjes liet zien/horen. De derde workshop bestond uit 2 opdrachten: 

  
 

 
 

  

1. Stuur je Mbot door 

het getekende 

parcours door te 

programmeren 

2. Bouw een parcours 

met de kaplablokjes 

en stuur je Mbot door 

het parcours 

Leerlingen bedachten zelfs een drempel voor de Mbot. Bekijk hier het filmpje: 

https://youtu.be/oXiAMaR9Li8    

https://youtu.be/oXiAMaR9Li8


  



 

Lieve ouders en kinderen,  

Hierbij een leuke knutselopdracht om de 

vogels in de winter te helpen.  

Vul dennenappels met allerlei lekkers voor 

vogels. Ze zullen er van smullen.  

Wil je zelf dennenappels vullen, ga dan als 

volgt te werk: 

Gebruik een open dennenappel en 

bevestig er eerst een touwtje aan om hem 

op te hangen in je tuin.  

• Smeer de dennenappel in met een 

smeuïge substantie waarin de 

vogelzaden goed blijven kleven. 

Gebruik hiervoor: 

▪ ofwel vogelpindakaas uit een pot 

en smeer die met een lepel of een 

mes op de dennenappel 

▪ ofwel ongezouten vet (vb: ossewit) 

waarin je de dennenappel rolt 

zodat het vet goed tussen de 

schubben van de dennenappel blijft 

kleven.  

• Rol vervolgens de dennenappel in 

vogelvoer. Gebruik hiervoor specifiek 

voer voor tuinvogels met bijvoorbeeld 

kleinere zaden, gepelde 

zonnebloempitten.  

• Druk de zaden goed aan, zodat ze 

stevig op de dennenappel blijven 

kleven.  

• Hang de gevulde dennenappel op in je 

tuin en het wordt voor vogels een waar 

eetfestijn. 
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Veel succes en veel plezier met deze 

knutselopdracht toegewenst door 

Alexandra. 

 

Bezoek aan het Ontdekstation 013 

Op donderdag 11 november en dinsdag 23 november 

hebben we met de ouders van Ouderkamer Bs. De 

Lochtenbergh en Ouderkamer De Dirigent een bezoek 

gebracht aan het Ontdekstation 013.  

Dit bezoek was erg waardevol. De ouders werden 

ontvangen met koffie en thee en daarna kregen ze 

uitleg over de mogelijkheden om een opleiding te 

volgen in de techniek. Ouders kregen voorbeelden te 

zien van welke beroepen er zoal mogelijk zijn in de 

richting techniek.  

Zonder techniek kan onze maatschappij niet 

functioneren. Dat werd wel duidelijk uit een filmpje dat 

we zagen. Daarna kregen we informatie over de firma 

Bosch die o.a.in Tilburg gehuisvest is en waar veel 

mensen werkzaam zijn.  

De ouders kenden dit bedrijf wel,  

maar wisten niet wat voor functies  

hier zoal mogelijk waren.  

Ook voerden we in kleine groepjes  

gesprekken met medewerkers van  

Bosch en konden de ouders al hun  

vragen stellen.  

Aan het einde van deze leerzame ochtend mochten de 

ouders ook nog zelf actief aan de slag met techniek. 

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde 

ochtend en danken de medewerkers van het 

Ontdekstation en het bedrijf Bosch voor de 

enthousiaste ontvangst. 

 



Prikken zonder afspraak in Tilburg

Mensen uit Tilburg kunnen zich door de GGD Hart voor Brabant 
laten vaccineren tegen corona. Vaccinatie is gratis. Je kunt met 
én zonder afspraak komen. Neem wel je identiteitsbewijs mee. 
Er wordt NIET elke dag gevaccineerd in wijken. 

       

TILBURG WEST:
MFA Het Kruispunt 

Sinopelstraat 1

       

TILBURG NOORD:
MFA De Symfonie

Eilenbergstraat 250

       

TILBURG ZUID:
Wijkcentrum

Spijkerbeemden

Don Sartostraat 4

Heb je vragen over de coronavaccinatie?

• Zonder afspraak in de wijk in Tilburg: www.ggdhvb.nl/prikkenzonderafspraak

• Met afspraak: bel 0800 7070 of met DigiD via www.coronavaccinatie-afspraak.nl

• Boosterprik, jongeren, prikangst etc: www.ggdhvb.nl/corona/coronavaccinaties

• Uitleg in verschillende talen: www.pharos.nl/coronavaccinatie

• Bel landelijke GGD afd. coronavaccinatie: 0800 1351

http://www.ggdhvb.nl/prikkenzonderafspraak
http://www.coronavaccinatie-afspraak.nl
http://www.ggdhvb.nl/corona/coronavaccinaties/
http://www.pharos.nl/coronavaccinatie

