
Nieuws uit de Ouderkamer
7 november 2022

KOFFIEOCHTEND                     DONDERDAG 10 november

Tijdens deze koffieochtend gaan we naar wijkcentrum de IJpelaar.
Mariët neemt ons daarmee naartoe. We krijgen hier koffie en thee
aangeboden en Mariët gaat ons vertellen welke activiteiten er in dit
wijkcentrum allemaal plaatsvinden. 

Kleine kinderen kunnen gewoon meegenomen worden.

Lijkt het je gezellig of juist interessant om mee te gaan, kom dan om 08.45u naar de 
ouderkamer. We vertrekken vanaf hier om 09.00u te voet naar De Ypelaer. 

ZUMBA en DANSEN

Wat was het weer leuk om met elkaar te dansen! Inmiddels dansen er al zo’n 15 moeders mee!
Het is ook leuk om te zien dat er ook moeders zijn die graag een dans uit hun eigen land willen 
laten zien. Ook hier is tijd en ruimte voor. Het belangrijkste is dat we met elkaar op een 
gezellige manier lekker aan het bewegen zijn. 

                   Iedereen is van harte welkom. Opgeven is niet nodig.

Voor de maand november staan de volgende dagen alvast gepland:
Dag:         dinsdag 15 november
                 dinsdag 22 november
                 dinsdag 29 november

Tijdstip:   08.45u tot 09.45u
Waar:       In de speelzaal van de kleuters 

Trek makkelijke kleding aan en vraag de moeders om je heen om mee te komen.



Nederlandse les

Sinds kort is de Nederlandse les opgesplitst. We hebben nu een groep voor beginners en 
een groep voor ouders die de Nederlandse taal al aardig beheersen maar er toch nog 
beter in willen worden. Dit is de gevorderde groep.

Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan de beginners of aan de gevorderden 
groep dan kunt u dit aan juf Angela laten weten. 

De les vindt plaats op maandag:
Beginners        09.30u tot 11.00u
Gevorderden   11.00u tot 12.30u

Er is oppas aanwezig voor jongere broertjes/zusjes.   

Computerles

Yes!!! We hebben voor in de ouderkamer nieuwe laptops gekregen. Wat fijn dat we 
deze tijdens de computerles en de Nederlandse les kunnen gaan gebruiken. 

Mocht u zich nog niet aangemeld hebben, maar toch graag deel willen nemen, dat kan! 
Er zijn nog plaatsen beschikbaar. 

De les is op donderdag van 10.30u tot 12.00u

Nieuws uit de wijk:
Inloopspreekuur Stichting Leergeld

Dinsdagmorgen: Wijkcentrum de Ypelaer van 10.00u tot 12.00u
                         dinsdag 8 november en dinsdag 6 december

Vrijdagmorgen:  Het Ronde Tafelhuis van 09.00u tot 11.30u
                                    Vrijdag 18 november en vrijdag 2 december




