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02 november ‘21 

Opening ouderkamer 
 
Wat zijn we weer blij dat de ouderkamer open is!!  Het is fijn om te zien dat er heel wat ouders de 
ouderkamer (weer) weten te vinden. Ook nu deze boven in het gebouw is. De lift zorgde in het 
begin voor wat vertraging, maar inmiddels is deze gemaakt en kan iedereen weer veilig naar boven 
reizen. 
 
Tijdens de opening hebben we met elkaar taart gegeten, wat lekkers gedronken en zijn we vooral 
weer met elkaar in gesprek gegaan. Het was duidelijk dat we dit met z’n allen erg hebben gemist.  
We spraken over onze ervaringen met Corona, over de lockdown en hoe het thuisonderwijs 
ervaren werd. 
 

Les in de ouderkamer 
 
Wij bieden in de ouderkamer Nederlandse les aan ouders, maar ook naailes, 
brei/haak les en computerles. Voor al deze lessen dient u zich aan te melden 
bij Angela. 
 
Wanneer u zich aangemeld heeft verwachten we ook van u dat u komt.  
U houdt anders een plekje bezet voor iemand anders en dat zou jammer zijn. Wanneer de les vol 
zit, zullen we met een wachtlijst gaan werken. We werken bij iedere les met een whatsapp groep. In 
deze app kan op een makkelijke manier informatie over de les worden gedeeld en is het ook 
mogelijk om u hierin af te melden wanneer u niet kunt komen. Wees ook bij iedere les op tijd zodat 
de juf gelijk kan beginnen op het tijdstip waarop de les start. 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIEUW            Peuter-kleuteruurtje 
 
Vanaf dinsdag 9 november start er een nieuwe activiteit in de     
ouderkamer: het Peuter – kleuteruurtje. 
    
 

Jonge kinderen ontwikkelen zich razendsnel en zijn enorm nieuwsgierig en leergierig. Als ouder is 
dat mooi om te zien én nog leuker als je je kind kunt helpen ontwikkelen door middel van spel. 
Tijdens deze ouderkameractiviteit gaan Kindercrèche Vlashof en basisschool De Vlashof aan de 
slag met ouders van jonge kinderen (2 tot en met 6 jaar). We vertellen over verschillende 
ontwikkelingen maar gaan daarna snel aan de slag met creatieve 
opdrachten en het delen van ervaringen. Heb je nog een peuter thuis? 
Neem je kindje dan gezellig mee, dan kun je samen de activiteit doen! 
 
Juf Will, juf Angela, juf Stephanie en medewerkers van Kindercrèche 
Vlashof gaan deze activiteit vorm geven.  
 
We zien je graag op dinsdagochtend van 08.30 uur tot 10.00 uur!   



Iedere donderdag koffieochtend !! 
 

Iedere donderdagochtend van 08.30u tot 10.00u staat in de ouderkamer de 
thee en koffie voor u klaar. Ook staat er iedere week staat iets anders op het 
programma. De ene keer is het iets creatiefs, de andere week iets 
informatiefs en we proberen op de laatste donderdag van de maand samen 
te koken.  
 
 

Wat we als school erg belangrijk vinden is dat ouders elkaar deze ochtend kunnen ontmoeten, van 
elkaar kunnen leren en dat we ook delen met elkaar. Dit kan op veel verschillende manieren zijn. 
          
Heeft u tijd, kom dan zeker eens een bakje thee of koffie drinken.  
U bent namelijk van harte welkom. Dit geldt ook voor de ouders van 
Kindercrèche Vlashof. 
 
 
Programma koffieochtend:                                                                                  
Donderdag 4 november     Met elkaar in gesprek over het aanbod van activiteiten in de  
                                           ouderkamer, naschoolse activiteiten en activiteiten op de Vlashof. 
Donderdag 11 november   Informatiebijeenkomst Voortgezet Onderwijs  
                                           (belangrijk voor ouders met kinderen in groep 7 en groep 8) 
Donderdag 18 november   Gezelschapsspelletjes 
Donderdag 25 november   Samen koken 
 
 

 
Heeft u vragen over de lessen in de ouderkamer of kan ik u helpen bij 
andere vragen m.b.t. de ouderkamer dan mag u altijd contact met mij 
opnemen via angela.mulders@tangent.nl 
 
Op maandagochtend, dinsdag, donderdag en vrijdag ben ik vaak 
ook telefonisch te bereiken op 06-38875072 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Even terugblikken…….. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Op donderdag 30 
september gingen we 
voor het eerst na lange tijd 
weer samen koken. 
 
Mari en Marianne 
bedachten een Antiliaans 
gerecht. Ze haalden de 
boodschappen en 
verdeelden de taken. 
 
De één sneed het brood, 
de ander de koriander en 
weer iemand anders de 
avocado. Samen maakten 
we een smaakvolle salade 
en halal gekruide 
kippenpootjes.  Een 
heerlijk gerecht voor op de 
vroege morgen.  
 

 
 
Donderdag 7 oktober hadden we een creatieve activiteit in de ouderkamer. 
We gingen aan de slag met spijkers,  een hamer, draad en een stuk hout. Van praten kwam niet 
veel. Iedereen was druk bezig met haar eigen ontwerp.  

 
Dat timmeren niet altijd iets voor mannen is, 
hebben we op deze dag wel bewezen.  
Het timmeren ging de moeders goed af.   



 


