
Lieve ouders, docenten en andere 
betrokkenen bij de Ouderkamer. 
 
Hierbij weer de eerste nieuwsbrief in dit nieuwe 
schooljaar.  
Gelukkig is de Ouderkamer weer open en kan 
iedereen weer deelnemen aan de activiteiten en 
het programma in de Ouderkamer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De afgelopen weken hebben we elkaar weer veel 
gesproken en hebben veel ouders al aangegeven 
zo blij te zijn dat de Ouderkamer weer open is.  
Iedereen heeft het zo gemist om andere ouders te 
spreken, lief en leed te delen, lessen te volgen en 
informatie met elkaar te delen.  
In deze nieuwsbrief staan diverse berichten over 
de activiteiten die de afgelopen weken hebben 
plaatsgevonden. 
 
We hopen in het komende schooljaar weer veel 
met elkaar te mogen meemaken.  
Maar het allerbelangrijkste is dat we elkaar in 
goede gezondheid weer kunnen treffen. 
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Nieuwe aanschaf iPads namens 

Wijkraad Stokhasselt 

Namens de wijkraad Stokhasselt hebben we voor 

basisschool Aboe el Chayr, de Regenboog, de 

Lochtenbergh en de Vlashof weer 20 extra iPads 

mogen aanschaffen.  

Ze worden ingezet om taal achter de voordeur te 

krijgen. Tijdens de lessen in de Ouderkamer leren 

de ouders hoe ze met de spelletjes op de iPad hun 

kind taalvaardiger kunnen maken en daarna gaan 

ze thuis zelf met hun kind aan de slag. De iPad blijft 

voor een periode van 4 weken in het gezin.  

 

Heel erg bedankt Wijkraad voor de iPads!  
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Samen lezen en zingen – voorlezen in twee talen  

Tilburg - De Bibliotheek Wagnerplein gaat samen met de Ouderkamer De Dirigent voorlezen in verschillende 

talen. Er wordt al enkele jaren voorgelezen aan peuters, kleuters en hun ouders in het Nederlands. Op 4 oktober 

zijn we  samen gestart met voorlezen in twee talen. De eerste keer was dat Arabisch en Nederlands. 

 

Voorlezen in twee talen 

Bij de Ouderkamer van De Dirigent wordt al wekelijks voorgelezen aan peuters en kleuters en hun ouders in het 

Nederlands. Zij waren erg enthousiast over het idee van De Bibliotheek Wagnerplein, om samen meertalig voor 

te gaan lezen. De Bibliotheek heeft een grote collectie met mooie prentenboeken in huis en ook boeken in de 

Arabische taal. Daar willen we ouders graag kennis mee laten maken. 

We zijn gestart met voorlezen in twee talen op maandag 4 oktober, van 9.15 tot 10.00 uur, bij de Ouderkamer De 

Dirigent voor peuters en kleuters en hun ouders.  

De kinderboekenweek, een week waarin altijd heel veel aandacht is voor kinderboeken en leesbevordering is het 

startsein. Het thema is dit jaar: beroepen. Daarom hebben we gekozen voor het prentenboek: “Boer Boris en 

bakkertje Bas” van Ted van Lieshout. 

Het paard van Boer Boris is jarig. Er moet taart komen. Wie bel je dan? Bakkertje Bas natuurlijk! De taart is 

prachtig maar op weg naar de boerderij rijdt de bakker met zijn auto in de sloot. Komt de taart nog op tijd? 

We hebben samen gelezen in het Nederlands en in ‘t Arabisch met een  
vertelkastje en daarna samen gezongen 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.  
Meer dan 20 kindjes en ongeveer 17 ouders kwamen naar het speciale  
voorleesuurtje bij de Ouderkamer van De Dirigent.  
Het prentenboek van Boer Boris en Bakkertje Bas werd voorgelezen in 't  
Arabisch en in 't Nederlands. 
De kinderen hebben heel aandachtig geluisterd en daarna werd er gezongen  
met Rosalyn.  
Een zeer geslaagde bijeenkomst.  
                           

Op maandagochtend 1 november van 9.15 uur tot 10.00 uur lezen we  

voor in het Nederlands en Somalisch. 

 



  

 

 

 

 

 
VVE- ambassadeurs Tilburg Noord 

In De Dirigent zijn 11 moeders met diverse culturele - taal achtergronden getraind om als VVE-
ambassadeur te kunnen worden ingezet voor de toeleiding naar VVE.  
VVE betekent voor- en vroegschoolse educatie, een programma-aanbod ter ondersteuning van peuters 
en kleuters op het kinderdagverblijf en de kindercrèche en in de groepen 1 en 2 van de basisschool. 
De VVE – ambassadeurs gaan bij gezinnen op bezoek en gaan in hun eigen taal met ouders in gesprek 
om hen te wijzen op het belang van VVE en verzorgen informatie hierover.  
  
De VVE- ambassadeurs komen uit de volgende landen: Polen, Somalie, Ethiopie, Syrie, Venezuela, 
Curacao, Marokko. 
De volgende talen worden gesproken: Somalisch, Berbers, Arabisch, Spaans, Papiamento, Engels, 
Pools, Nederlands.  
 
Mocht u graag wat meer informatie ontvangen over VVE en het bezoek van  
uw kind aan de peutercrèche of het kinderdagverblijf, dan kunt u dit aangeven 
en kan de VVE-ambassadeur bij u thuis op bezoek komen.  
 
Ook als u graag hulp heeft, bij het aanmelden van uw kind bij de peutercrèche 
of het kinderdagverblijf, zijn zij graag bereid om u hierbij te ondersteunen.  
 
U kunt dit doorgeven aan Annie Meens, coördinator van de Ouderkamer. 
 

Wethouder van Onderwijs Marcelle Hendrickx in gesprek met  
de VVE- ambassadeurs 
 

Op donderdag 21 oktober hebben de VVE-ambassadeurs gesproken met wethouder  
van onderwijs Marcelle Hendrickx. Het is heel belangrijk dat jonge kinderen vanaf 2  
jaar naar de kindercrèche, peuteropvang of het kinderdagverblijf gaan. Zij worden  
daar gestimuleerd in hun ontwikkeling, o.a. de taalontwikkeling, de motorische  
ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling. Ze leren structuur en een dagritme.  
Een goede start is van groot belang. Ouders zijn heel belangrijk om kinderen deze  
goede start te laten maken. Als ouders niet goed weten wat er op de kindercrèche of het 
kinderdagverblijf plaatsvindt, komen VVE-ambassadeurs graag langs om hen daarover in de eigen taal 
informatie te geven.  

De wethouder heeft geluisterd naar de ervaringen van de VVE-
ambassadeurs. 
Nu kunnen kinderen ook vaak niet mee doen, omdat de 
financiële situatie van ouders het niet toe laat. Soms zijn er ook 
andere redenen. Door de gesprekken van de VVE-
ambassadeurs met ouders van jonge kinderen wordt duidelijk 
welke redenen er zijn waarom het kind de voorschool niet 
bezoekt en samen kunnen we kijken wat we hieraan kunnen 
doen, om zo elk kind een goede start te kunnen geven. 
De wethouder juicht dit mooie initiatief toe en ziet dit initiatief 
graag in meerdere wijken in Tilburg. Ook gaat ze kijken wat de 
gemeente kan doen om het voor alle kinderen mogelijk te 
maken dat zij aan de voorschool mee kunnen doen vanaf 2 
jaar. 

 



 

Week van de Opvoeding 

Van 4 tot en met 10 oktober vond de week van de Opvoeding plaats.  

Ook in de Ouderkamer van Bs. De Lochtenbergh is hier aandacht aan besteedt.  
Fatima Id Ali, pedagoog GGD HvB sprak met de ouders over het opvoeden.  
Wat vindt je moeilijk? 
Waar heb je vragen over? 
Ouders kunnen vaak ook elkaar helpen. Want opvoeden is soms best lastig en door met elkaar in gesprek te 
gaan kun je elkaar ook helpen.  
Dit vond ook plaats in de Ouderkamer van Bs. De Lochtenbergh. 
Bij Ouderkamer de Dirigent vindt de bijeenkomst waarin we samen met Fatima in gesprek gaan over opvoeden 
plaats op dinsdag 7 december van 8.45 uur tot 10.15 uur. 
 

Kinderboekenweek 2021 

 

Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud 
bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar het van droomt.  
Beroepen als astronaut, dokter of kok… kinderen spelen vaak na wat ze willen worden. Of ze worden 
geïnspireerd door hun idolen of helden: een bekende zangeres, voetballer of YouTuber.  
Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of te fantaseren.  
Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je wil en alvast dromen over later! 
 
In de klassen tijdens de lessen op school, maar ook in de Ouderkamer is aandacht besteed aan de 
Kinderboekenweek.  
 
 

 

 

 



Vrijwilligers bedankt 

2021 is het Nationale Jaar van de vrijwillige inzet. 

Daarom heeft de Gemeente Tilburg in 

samenwerking met Vrijwilligers Tilburg in de week 

van 13 tot en met 17 september vrijwilligers in de 

Gemeente Tilburg extra in het zonnetje gezet. 

Op maandag 13 september werden de VVE 

Ambassadrices en de vrijwilligsters van de speel-o-

theek extra bedankt en kregen zij een feestelijk 

lunchpakket.  

Ook brachten Babiche Klijs en haar collega vanuit 

het Vrijwilligerspunt Tilburg Noord een bezoek aan 

de Ouderkamer waar dit alles plaats vond. Zij 

zongen samen het mooie vrijwilligerslied dat 

speciaal voor deze gelegenheid gemaakt was en 

alle aanwezigen ontvingen een kanjerkoek een 

bruisend drankje.  

 

Verwijsspreekuur 

Ook in de Ouderkamer van De Dirigent vindt elke 

maandagochtend van 9.00 uur tot 11.30 uur weer 

het Verwijsspreekuur plaats vanuit het Ronde 

Tafelhuis.  

  

Mensen met vragen kunnen hier gewoon 
binnenlopen.  
U kunt terecht met vragen over aanvragen van 
toelagen, geldzorgen, brieven die u niet begrijpt, 
kosten van opvoeding en school, invullen van 
formulieren en nog veel meer. 
Bij grote drukte wordt een vervolgafspraak met u 
gemaakt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Leergeld   
DATA EXTERNE 
INLOOPSPREEKUREN  
 
DINSDAGMORGEN : WIJKCENTRUM DE 
YPELAER -VOEDSELBANK NOORD 
Corellistraat 10 van 10:00 uur tot 12:00 uur  
dinsdag 2 november 2021  
dinsdag 23 november 2021  
dinsdag 14 december 2021  
 
DONDERDAGMIDDAG : WIJKCENTRUM 
DE YPELAER –THUISADMINISTRATIE 
Corellistraat 10 van 13:00 uur tot 15:00 uur  
donderdag 21 oktober 2021  
donderdag 11 november 2021  
donderdag 9 december 2021  
 
VRIJDAGMORGEN : HET RONDE 
TAFELHUIS  
Wagnerplein 4 van 9:00 uur tot 11:30 uur  
vrijdag 8 oktober 2021  
vrijdag 22 oktober 2021  
vrijdag 5 november 2021  
vrijdag 19 november 2021  
vrijdag 3 december 2021  
 

Taalapps voor thuis 
 
In de Ouderkamers is weer een start gemaakt met het 
project ‘Taalapps voor thuis’.  
In samenwerking met de Kinderdagverblijven is er weer 
een enthousiaste groep ouders die met een iPad aan de 
slag gaan met hun kind. 
Op de iPad staan educatieve spellen om samen thuis 
woordenschat en taal te oefenen.  
Elke week volgen de ouders les in de Ouderkamer over 
de nieuwe spellen.  
 


