
Programma   
Week 27 en week 34 

Ouderkamer   
 
 
Het programma voor de komende weken ziet er als volgt uit:  
 
 

Dinsdag 3 juli 8.45 uur- 10.15 uur 

Creatieve bijeenkomst 

We maken samen bloemen van crepepapier voor de 

aankleding van de grote zaal in de Ypelaer.  

Gerda zal ons hierbij ondersteunen. 

 
 
 
 
 
 
Woensdag 4 juli 9.00 uur tpt 11.45 uur 

 
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.  
 
De feestelijke afsluiting vangt aan om  
9.00 uur tot 11.45 uur. 
 
Wie het leuk vindt, mag iets lekkers meebrengen om 
samen te eten.  

 

 
Kindervakantiewerk 2018 
Kindervakantiewerk 2018 is van maandag 6 augustus tot en met zaterdag 11 augustus.  
U kunt uw kind inschrijven via de website van kindervakantiewerk Tilburg Noord, namelijk 
www.kvwtilburgnoord.nl of tijdens een inschrijfmoment.   
Op vrijdag 29 juni   van 19.00 – 20.00 uur kunt u uw kind nog inschrijven in MFA De 
Symfonie. 



Spreekuur van Stichting Leergeld in wijkcentrum de Ypelaer 
 
Stichting Leergeld is op 17 juli aanwezig in wijkcentrum de Ypelaer bij het 
uitgiftepunt van de Voedselbank van 10.00 – 11.15 uur.  
Ook op de dinsdagen 7 augustus en 4 september zijn ze daar aanwezig. 
U kunt hier terecht voor al uw vragen, maar ook voor het inleveren van 
inkomensgegevens en rekeningen. 
 

Stichting Leergeld verzorgt ook een spreekuur in het Ronde Tafelhuis op:  
Vrijdagen van 09.00-12.00 
6 juli, 20 juli, 3 augustus, 17 augustus, 31 augustus, 14 september,28 september 
 
 
Samen spelen, lezen en zingen met je kind  
 
We kijken terug op 4 hele leuke bijeenkomsten in de speel-o-theek met ouders en 
kinderen van 0 tot 4 jaar.  
Ook de peuters van peutercreche De Dirigent en de kinderen  van kdv Tjil! hebben 
meegedaan. Samen hebben we gezongen, geluisterd naar een mooi verhaal uit 
een prentenboek, met de stokjes muziek gemaakt, gedanst met de mooie lintjes en 
de bellenblaasbellen gevangen.  

Na de zomervakantie gaan we weer verder met deze 
leuke activiteit.  
Dit wordt weer aangekondigd in de nieuwsbrief en ook via de 
flyer die ophangt bij school of bij de peutercreche of 
kinderdagverblijf.  
Als u ook eens mee wilt doen met uw kindje, bent u van harte 
welkom. 
 

 
Dank je wel aan alle ouders, vrijwilligsters en andere betrokkenen bij de Ouderkamer.  
Namens de Ouderkamer willen we iedereen heel hartelijk bedanken voor de betrokkenheid 
en de inzet in het afgelopen schooljaar.  
We kunnen terugkijken op een mooi jaar met veel informatie, gezelligheid, 
creativiteit en verbondenheid in de Ouderkamer waar iedereen van harte welkom is.  
Ook in het komende schooljaar gaan de bijeenkomsten in de Ouderkamer door en 
we hopen dat er weer veel ouders gaan deelnemen aan het programma.  
 
Het nieuwe schooljaar 
Het nieuwe schooljaar begint weer op maandag 20 augustus. 

In de eerste schoolweek verhuist de Ouderkamer naar een ander lokaal.  
De Ouderkamer komt dan in het lokaal aan de andere kant van de speel-o-theek   

op de eerste verdieping.  
 

Eerste Ouderkamerbijeenkomst in het nieuwe schooljaar op dinsdag 28 augustus. 
De eerste Ouderkamerbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 28 augustus van 8.45 – 10.15 
uur. Het is fijn om dan weer samen te komen in de Ouderkamer en het nieuwe schooljaar 
gezellig samen te starten. Ook wordt er dan informatie gegeven over het nieuwe programma 
in de Ouderkamer voor het schooljaar 2018/2019. 
 
De Ouderkamer wenst iedereen een hele fijne zomervakantie toe en tot ziens 
in het nieuwe schooljaar. 
 


