
Programma   
Week 25 en week 26  

Ouderkamer   
 
 
Het programma voor de komende weken ziet er als volgt uit:  
 
 
Dinsdag 19 juni  8.45 uur – 10.30 uur  

 

Aandacht voor het Suikerfeest (Id el Fitr) 

 

We vieren samen het Suikerfeest (Id el Fitr). 
  
Wie dat wil mag iets lekkers mee brengen om 
samen te eten.  
  
  

 

 

 

Dinsdag 26 juni 8.45 uur – 10.15 uur  

 
Informatie over het Kiemuur 

Het Kiemuur is er voor iedereen die behoefte heeft aan ondersteuning, advies, werken aan 

eigen kracht of gewoon een praatje.  

Suzanne van Vugt geeft hierover informatie 

  

 

 

 
 

Spreekuur van Stichting Leergeld in wijkcentrum de Ypelaer 
 
Stichting Leergeld is op 19 juni aanwezig in wijkcentrum de Ypelaer bij het 
uitgiftepunt van de Voedselbank.  
U kunt hier terecht voor al uw vragen, maar ook voor het inleveren van 
inkomensgegevens en rekeningen. 
 
Digitaal spreekuur  
Bent u al op de hoogte van het digitale spreekuur in De Dirigent?  

Elke donderdag van 11.00 uur tot 12.00 uur kunt u hier terecht als u problemen heeft 

met uw computer. Dhr. B. Creemers verzorgt dit spreekuur. 

 

 



Geslaagde verkeersactie Dirigent 
 
Op maandag 28 mei en donderdag 31 mei vond er een grote verkeersactie plaats.  
Om aandacht te vragen voor het te hard rijden in de straten rondom de scholen en het foutief 
parkeren rondom het gebouw gingen alle leerlingen, leerkrachten en ouders de straat op met 
spandoeken.  
De kinderen riepen leuzen als: “Genoeg is genoeg” en “Rijd niet te hard”.  
Ouders uit de verkeerswerkgroep deelden flyers uit met daarop de regels voor een juist 
verkeersgedrag.  
De politie en medewerkers van handhaving waren aanwezig.  
Ook in de pers was er aandacht voor de verkeersactie.  
Het was een geweldige actie door ouders, de teams van Bs. De Regenboog en Bs. Aboe-el-
Chayr, de kinderen en de Ouderkamer.  
De komende weken wordt er nog extra gecontroleerd. Echter dan volgt er een boete bij fout 
verkeersgedrag.  
De kinderen moeten veilig naar school toe kunnen gaan.  
Dat is het belangrijkste doel van deze actie. 
Dank je wel aan iedereen die heeft meegeholpen om van deze actie een succes te 
maken! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen spelen, lezen en zingen met je kind  

 

Voor de zomervakantie vindt deze activiteit nog 1x plaats, namelijk op 

maandagochtend 18 juni. 

Activiteit speciaal voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.  

Waar: In de speel-o-theek van De Dirigent 

Tijd: 9.00 uur tot 10.15 uur 

Wat gaan we doen: Onder begeleiding van Rosalyn de Groot, Factorium 

Tilburg gaan we samen spelen, een boekje lezen en liedjes zingen  

Alle ouders en hun kind(eren) in de leeftijd van 0 tot 4 jaar zijn welkom. 

We drinken na afloop samen gezellig iets en praten even na met elkaar. 

 

De Ouderkamer sluit het schooljaar feestelijk af 

 

Op woensdag 4 juli sluiten we het schooljaar feestelijk af met de ouders.  

Dit vindt plaats in de grote zaal van wijkcentrum de Ypelaer.  

Ook de ouders van Ouderkamer Bs. De Lochtenbergh worden hiervoor uitgenodigd. 

De feestelijke afsluiting vangt aan om 9.00 uur tot 11.30 uur. 

Wie het leuk vindt, mag iets lekkers mee brengen om samen te eten.  

Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief. 

 


