
Ouderkamer 

Voor ouders van de BS De Regenboog, BS Aboe-el-Chayr, 

Kindercentrum De Dirigent en GGD Jeugdgezondheidszorg 

Maandag  
8.45 uur - 10.30 uur Hoe help ik mijn kind op school? 
    Voor ouders met kinderen in groep 1/ 2 van Bs. Aboe –el-Chayr en   
     peuterspeelzaal en/of kindercentrum De Dirigent. U krijgt  uitleg over het   
    thema waar uw kind op school mee werkt en over de werkbladen die uw kind in de  
    klas maakt. U krijgt een mapje met werkbladen mee naar huis voor uw kind. 
9.00 uur - 11.00 uur Naailes ter ondersteuning van de school 
9.15 uur - 10.30 uur Spelen met je kind  
    Samen een spelletje doen, samen een boekje lezen en samen een liedje zingen.  
    Kom gezellig meedoen. Voor ouders en kinderen van 0 tot 4 jaar. 
10.30 uur - 11.30 uur Breiworkshop 
    U leert breien of haken. 
13.30 uur - 14.30 uur  Alfabetisatiecursus  
    U leert spreken, lezen en schrijven.  
14.00 uur - 16.15 uur  Speel-o-theek open 

Dinsdag 
8.45 uur - 10.30 uur Koffieochtend met themabijeenkomst 
8.45 uur - 11.00 uur Inloopspreekuur jobcoach en Hicham Boulgalag (Verbindende Schakel) voor het  
    invullen van formulieren, en vragen op het gebied van armoede 
13.00 uur -14.00 uur Hoe help ik mijn kind in groep 3, voor ouders met kinderen in groep 3 
    van Bs. De Regenboog en Bs. Aboe-el-Chayr. 
14.00 uur-15.00 uur Hoe help ik mijn kind in groep 4, voor ouders met kinderen in groep 4. 
13.15 uur-15.00 uur Naailes ter ondersteuning van de school; mannen 
15.00 uur-16.00 uur      Extra lezen voor groep 3 ( voor kinderen uit groep 3 en ouders ) 

Woensdag  
9.00 uur - 10.00 uur  Sporten (Aerobics)  
    In de gymzaal aan de Donizettistraat. 
10.45 uur -12.00 uur Les in Nederlandse Spreekvaardigheid    
    Onder begeleiding van een docent werkt u aan het beter leren spreken van het  
    Nederlands en uitbreiding van de woordenschat. 
15.00 uur-16.00 uur Jeugd damclub  
    Voor kinderen vanaf 8 jaar en ouders in de Ouderkamer. 
  

Donderdag 
8.45 uur - 10.30 uur Hoe help ik mijn kind op school?  
             Onderwijsondersteunende bijeenkomst voor ouders met kinderen in groep 1 / 2 van  
    Bs. De Regenboog en psz. en /of kindercentrum De Dirigent (zie maandag). 
9.00 uur-12.00 uur  Kookworkshop in De Bloesem (1x per maand) 
10.30 uur-12.00 uur Computer workshop 
    Onder begeleiding van een docent leert u de basisvaardigheden. Zowel voor  
    beginners als gevorderden. 
    U kunt ook oefenen voor het inburgeringsexamen. 
13.00 uur –15.00 uur    Computerworkshop 
13.00 uur -15.00 uur Naailes ter ondersteuning van de school 
  
 


