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Creatieve activiteit in de 

Ouderkamer 

Onder leiding van Shirley hebben 

de ouders in de Ouderkamer een 

leuke attentie gemaakt voor 

Valentijnsdag. 

 

Dag lieve ouders en andere betrokkenen bij de Ouderkamer. 

 
Hierbij weer de nieuwsbrief Kindcentra Tilburg Noord. 

Allereerst staan we stil bij zoveel verdriet en ellende rondom de 

aardbevingen die hebben plaatsgevonden in Turkije en Syrië. Er 

worden al heel veel spullen ingezameld om te sturen naar Turkije en 

Syrië, want iedereen wil graag helpen. Er wordt veel over gepraat, 

want het raakt ons allen.  

Ook staan we stil bij het verdrietige nieuws van het overlijden van 

Hamza, leerling uit groep 8 van Bs. De Lochtenbergh. We zijn er 

allemaal stil van en wensen de ouders, het gezin en familie en andere 

betrokkenen heel veel sterkte toe. We wensen hen 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. 

Naast het droevige nieuws, ook aandacht voor de activiteiten die de 

afgelopen weken zowel op school als in de Ouderkamer hebben 

plaatsgevonden, vooral rondom de Nationale Voorleesdagen.| 

De Nationale Voorleesdagen zijn er vooral voor bedoeld om te laten 

zien hoe leuk voorlezen is voor zowel ouders als kinderen. Samen 

plezier beleven rondom een mooi prentenboek.  

In de Ouderkamer en in de school, de kindercrèche en het 

kinderdagverblijf is er veel aandacht besteed aan voorlezen, zowel in 

het Nederlands als in de eigen taal. Karolina heeft in de bibliotheek 

voorgelezen in het Pools en de Poolse kinderen die aanwezig waren 

hebben genoten.  

Het was ontzettend leuk om naar hun blije gezichtjes te kijken. Daarom 

alleen al is dit een prachtige activiteit.   

Ook informatie over de POVO -ambassadeurs die worden opgeleid om 

ouders, waarvan het kind naar het voortgezet onderwijs gaat in de 

eigen taal te ondersteunen bij de overgang van het kind van het 

basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.  

Daarnaast aandacht in deze nieuwsbrief aan de activiteiten die hebben 

plaatsgevonden in het kader van de week van de poëzie. Ook hebben 

we met heel veel ouders Joke Roovers dank je wel gezegd voor haar 

jarenlange inzet, toewijding en zorg voor het Verwijsspreekuur bij het 

Ronde Tafelhuis en bij Ouderkamer De Dirigent.  

Hiermee is Joke nu gestopt, maar zij gaat wel door met  

al haar andere activiteiten. Nogmaals heel hartelijk dank, Joke! Kortom 

weer veel activiteiten die de afgelopen maanden hebben 

plaatsgevonden, waar we iedereen graag van op de hoogte willen 

brengen. 
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Bijeenkomsten over energie in Ouderkamer De Dirigent en Ouderkamer Bs. De 
Lochtenbergh 
 
Op donderdag 26 januari en dinsdag 31 januari hebben we in de  
Ouderkamers van Stokhasselt informatie en tips ontvangen over  
hoe je ervoor kunt zorgen dat de energierekening niet te hoog wordt.  
De energiecoach van de gemeente Tilburg was aanwezig en liet aan  
de aanwezige ouders de energie box zien.  
Je kunt een afspraak maken met de energiecoach en persoonlijk  
advies ontvangen. Je ontvangt dan ook gratis de energie box met  
daarin producten zoals radiatorfolie, een ledlamp, een tochtstrip en  
een stekkerdoos met schakelaar. 
 
Kijk op www.energiebox.org of bel 013-3034186 
  

Vrijwilligers van Beter Stokhasselt kunnen 
helpen als het moeilijk is om het zelf te 
doen. Pim Rooijakkers was aanwezig om 
dit uit te leggen. Zij kunnen ook helpen bij 
andere klusjes in huis als dit voor u zelf te 
moeilijk is en u in de naaste omgeving 
niemand heeft om te helpen b.v. het in en 
elkaar zetten van een kast.  

     
Ook buurtondersteuners ContourdeTwern 

  Aafje Dohmen en Koray Tibukoglu stelden  
  zich voor aan de ouders.  
 Zij zijn er om buurtbewoners te 
  ondersteunen of te helpen. Ook om te       
  helpen bij het mogelijk maken van een    
  leuke activiteit in de buurt of wijk. 

 

Informatiebijeenkomsten over de Nationale Voorleesdagen in de Ouderkamers 

van Stokhasselt 

Op dinsdag 17 januari en donderdag 19 januari verzorgde Angela Meulensteen, lees- en mediacoach 

van de bibliotheek, informatiebijeenkomsten in de Ouderkamer over de Nationale Voorleesdagen.  

Natuurlijk las ze voor uit het boek Maximilliaan Modderman dat tijdens deze Voorleesdagen centraal 

staat. Maar ook liet ze de boeken uit de prentenboeken Top 10 zien en las daar ook uit voor.  

De aanwezige ouders kregen ook een flyer met deze boeken mee naar huis zodat ze zo ook de 

boeken bij de bibliotheek konden lenen.  

Ouders maakten foto’s van de boeken die ze leuk vonden  

     voor hun kind om ze zo te  

     kunnen lenen.  

     Ook gaf Angela informatie over alle   

     activiteiten die tijdens de Nationale   

     Voorleesdagen plaats vinden in de  

     bibliotheek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

http://www.energiebox.org/


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.  

 Gezamenlijke activiteiten tijdens de Nationale Voorleesdagen  

Tijdens de Nationale Voorleesdagen vonden er gezamenlijke activiteiten plaats voor de peuters en de 

kleuters van kindercrèche De Dirigent, kinderdagverblijf Tjil!, Bs De Regenboog, Bs Aboe el Chayr en 

de Ouderkamer.  

Op elke locatie stond een leuke activiteit klaar die te maken had met het boek Maximilliaan 

Modderman geeft een feestje.  

De kinderen konden knuffels in bad doen, er werd muziek gemaakt, kinderen konden een taart 

maken van sponsjes, kinderen konden zelf in een groot zwembad balletjes zoeken tussen de 

krantenproppen, kinderen konden een mooie taart maken met zand.  

Kortom veel plezier bij al deze activiteiten voor de peuters en de kleuters en al spelenderwijs 

brachten zij zo ook een bezoek aan de basisscholen, het kinderdagverblijf, de kindercrèche en de 

Ouderkamer.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poëzieweek op basisschool de Regenboog 

 

Tijdens de poëzieweek vorige week hebben alle 

groepen samen gedicht met elkaar. Zo ontstonden er 

leuke gedichten over leeuwen en schildpadden . 

Maar waren er ook allemaal gedichten "in de war" . 

Wil je nog wat leuke gemaakte gedichten lezen? Kom 

dan maar eens een kijkje nemen op het groene 

prikbord in de hal van basisschool de Regenboog! 

Workshop VR op basisschool de 
Regenboog 

 
Groep 7 had een toffe workshop van Angela 
Meulensteen (lees- en mediaconsulente 
van de Bibliotheek Midden-Brabant) met 
VR. Dat betekent Virtual Reality; het 
bouwen van je eigen virtuele wereld.  
Leerlingen mochten hun eigen wereld 
bouwen in Cospaces.  
Ze waren dolenthousiast. 
Er kwamen hele verhalen over hun wereld 
voorbij over de Zilvervloot bij twee 
leerlingen die samenwerkten #verhalen 
#taalontwikkeling. Prachtige verwerking van 
wereldoriëntatie met behulp van verhalen.  
 

  

https://web.yammer.com/main/org/bibliotheekmb.nl/search/threads?search=%23verhalen
https://web.yammer.com/main/org/bibliotheekmb.nl/search/threads?search=%23taalontwikkeling


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

Op maandag 30 januari stond het voorlezen helemaal in het teken van de  
Nationale Voorleesdagen. 
Er werd voorgelezen uit het Prentenboek van het Jaar 2023:  
"Maximiliaan Modderman geeft een feestje". 
Karolina las voor in het Pools en Mariette in ’t Nederlands. Daarna  
zongen we samen liedjes met Rosalyn (Factorium).  
 
 

Het was een hele leuke bijeenkomst. De kinderen mochten een afbeelding  
van een taartje zoeken tussen de prentenboeken in de bibliotheek en 
kregen daarna een leuke attentie vanuit de bibliotheek. 

 
De ouders konden de prentenboeken uit de prentenboeken Toptien  
bekijken en een kopje thee of koffie drinken.  

 
 
 
Op maandag 16 maart gaan we weer een boekje lezen en liedjes  
zingen.  
Kom gezellig ook een keer meedoen met je peuter of kleuter.  
De volgende keer vindt het meertalig voorlezen plaats in de  
speelzaal van Bs. De Regenboog.  
Er wordt dan voorgelezen in het Nederlands en Shirley gaat  
voorlezen in het Papiamento. Iedereen is altijd welkom. 
 
 

 

 

Gerda zorgde ervoor dat we prachtige knuffels konden gebruiken bij het  

boek en natuurlijk Maximilliaan Modderman. 

 

Sieraden maken in 

Ouderkamer Bs. De 

Lochtenbergh onder 

leiding van Ronak 

 

Namens Joke: 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 !!! 

 

 


