
Vloggen in de Efteling 

Op zondag 21 januari kregen een paar kinderen van 
Aboe el Chayr en de Regenboog vlogles in de Efteling. 
Eerst werd er van een heerlijke lunch genoten en 
daarna kwam een bekende Vlogger, Pamela Kroes, 
vertellen over hoe je een goede vlog kan maken. 
Na een workshop waarin kinderen leerden over privacy 
en camerastandpunten mochten ze de musical ‘De 
Sprookjesprokkelaar’ bezoeken in het Efteling-theater. 
Na de musical mochten ze de musicalsterren 
interviewen en (met de opgedane kennis) een vlog 
opnemen.   
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Verteltheater Len Copal 

Het is inmiddels een traditie: al ruim 10 jaar leest 

Verteltheater Len Copal tijdens de Nationale 

Voorleesdagen voor alle peuters en kleuters uit 

Stokhasselt/Vlashof voor uit het bekroonde 

prentenboek. Dit jaar was dit: “Sssst…de tijger 

slaapt” van Britta Teckentrup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Len, die dol is op eenden, is op een dag een 

eendenkuiken tegengekomen die dacht dat Len zijn 

moeder was. Dat kan natuurlijk niet en het eendje 

wordt teruggebracht naar zijn echte moeder in de 

sloot, maar vanaf dat moment is Len wel de oma 

van het eendje. Hij komt regelmatig op bezoek en 

samen doen ze dan allerlei leuke dingen waarbij ze 

ook liedjes zingen  . En natuurlijk leest Len ook voor 

uit “Sssst…de tijger slaapt”. De kinderen maar ook 

de juffen hangen aan haar lippen… 

 

 

KANS 

“Spelen en lezen met je kind: leuk en nog leerzaam 

ook! -Uitspraak van Fatima, vrijwilliger in de speel -o-theek De Vlashof. 

In 2018 gaat het Kansfonds voor het derde jaar 

investeren in de bevordering van lezen en voorlezen 

aan kinderen en in de spel- o-theek en workshops: 

“gezelschapsspelen voor ouder en kind”.               

Hoe werkt het? 

We hebben op basisschool de Vlashof en Kindercrèche 

Noord een ouderkamer en speel-o-theek ingericht. 

Ouders en kinderen  

kunnen gratis boeken  

en speelgoed lenen.  

Ook zijn er workshops  

waarin ouders leren  

spelen en lezen met hun  

kind.  
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Wijkraad op werkbezoek 

Op dinsdag 9 januari en donderdag 11 januari bracht  de wijkraad een bezoek aan de Ouderkamers in de wijk 

Stokhasselt. Ook Monique Knapen, omgevingsmanager van Tilburg Noord was hierbij aanwezig. In de 

ouderkamers willen zij  graag in gesprek met de ouders die de Ouderkamers bezoeken.  

Veel onderwerpen komen aan bod. Er wordt gesproken over de veiligheid in de wijk, het onderwijs, de 

wijkvoorzieningen, sociale omstandigheden, de medische zorg, de huisvesting, voorzieningen voor de kinderen, 

sporten, werkgelegenheid. In beide Ouderkamers wordt aangegeven dat er vaak veel te hard gereden wordt en 

dat dit met name rond de scholen of op plekken waar veel kinderen spelen tot gevaarlijke situaties leidt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook wordt er aangegeven dat het moeilijk is om aan werk te komen, met name door het eisen van een bepaald 

diploma. Ouders geven aan dat het mogelijk zou moeten zijn om bijvoorbeeld een betaalbaar scholingstraject te 

kunnen volgen om zo de stap richting werk te kunnen maken. De ouders geven aan dat er veel fietsen gestolen 

worden in de wijk.  

Het zou fijn zijn als er bij de flats fietsenstallingen zouden komen, zodat fietsendiefstal daar moeilijker wordt. 

Betaalbare sportactiviteiten voor vrouwen en met name zwemmen voor vrouwen wordt genoemd, maar ook 

activiteiten juist voor jongeren in de wijk Stokhasselt.  

De meerderheid van de ouders gaf aan dat ze graag in Tilburg Noord wonen en juist door de Ouderkamers 

elkaar goed kennen en zich thuis voelen in de wijk. 
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Op de koffie bij VO 

Op dinsdag 16 januari brachten ouders van alle Ouderkamers in Tilburg Noord een bezoek aan 2 College 

Cobbenhagenmavo, 2College Cobbenhagenlyceum en het Praktijkcollege.  

De ouders werden ontvangen met koffie en thee en na een welkomstwoord door Dhr. Ronald Verschuren, 

directeur van 2 College Cobbenhagen werden de ouders in 3 groepen verdeeld en rondgeleid door 2 College 

Cobbenhagenmavo, 2 College Cobbenhagenlyceum en de Praktijkschool. De rondleiding door 2 College 

Cobbenhagenmavo werd verzorgd door Joyce Wolfs. Zij is sinds kort in dienst bij 2 College Cobbenhagenmavo 

als pedagogisch school -buurtmedewerker en zij zal ook maandelijks een bezoek brengen aan de ouderkamers 

om ouders informatie te geven over het Voortgezet Onderwijs en vragen hierover te beantwoorden.  

Op het Praktijkcollege werden de ouders ontvangen door directeur Dhr.  

Harry Backx. Hij liet o.a. de praktijklokalen zien en liet leerlingen kort  

informatie geven over de school en hun stage.  

 
 

 

 

 

 

 

 



Move: ontdek je talent 

Stichting Move laat kinderen hun talenten 

ontdekken; van september tm december 2017 waren 

zij actief betrokken bij een project in groep 7 van bs 

Aboe el-Chayr. Een van de studenten doet verslag 

van de gang van zaken. 

Imad en Zinadin, de twee grootste “clowns” van de klas, 

waren na de eerste bedenk & doe sessie iet wat 

sceptisch over ‘dit hele gedoe’.  

Toen we het gingen hebben over de taken die verdeeld 

moesten worden, bleek al snel dat de rol van 

‘presentator’ voor hen weg gelegd was. Opeens 

begonnen hun ogen te stralen en kregen ze een stroom 

aan goede ideeën. “Dit is echt gaaf”, riep Imad. “Ja!”, zei 

Zinadin,  

 

 

 

 

 

Eindelijk was het dan zo ver: de dag van de uitvoering. 

Imad en Zinadin hadden hun netste kleren aangetrokken 

en waren lichtelijk nerveus. “Beste dames en heren”, 

begonnen ze, “Welkom op onze sport- en 

spelletjesochtend”. Wat deden ze het goed, en wat was 

het geweldig om te zien hoe zij hun talent ontdekt 

hadden tijdens dit project.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huiswerkhulp 

Sinds oktober ben ik met veel plezier begonnen met de 
huiswerkbegeleiding op de Lochtenbergh. Zelf ben ik al 
1,5 jaar werkzaam als onderwijsassistent op deze 
school. De kinderen die ik zowel op maandag als op 
woensdag onder mijn hoede heb, zijn dan ook geen 
onbekende voor mij. Mijn naam is Jeske van Seeters en 
ik zit nu in mijn 3e jaar van de deeltijdopleiding 
Pedagogiek. Enkele reacties van de kinderen die 
huiswerkhulp krijgen van Jeske:  

Ik vind het erg fijn dat wij hier aan mee mogen doen en ik vind 
het fijn dat we hulp krijgen - Amira (groep 8B) 

Ik vind het ook erg leuk dat ik me mag doen met de 
huiswerkbegeleiding en het is altijd erg gezellig - Xiomara 
(groep 8B) 

Ik vind het fijn en je kunt er 
heel rustig werken. Onze juf is 
heel aardig, als we iets niet 
snappen helpt ze ons tot we 
het wel snappen. Dat is heel 
fijn! - Nassima (groep 8A) 

Ik vind huiswerk maken niet leuk, maar daar wel omdat ik daar 
meer kan doen dan thuis - Paty (groep 8A) 

 
 

De Jongerenadviesraad 

Mijn naam is Abdellah Aknin. Ik ben 20 jaar oud 

en ik ben coach van de JongerenAdviesRaad of 

afgekort, JAR. 

De JAR is een groep jongeren die van de 

gemeente Tilburg en een externe opdrachtgever 

een probleemstuk voorgeschoteld krijgen die de 

jongeren van de JAR gaan onderzoeken en 

uiteindelijk aanbevelen. Dit doen de jongeren het 

gehele schooljaar.  

Hiervoor hebben de JAR- leden 8 bijeenkomsten. 

In de 9e bijeenkomst wordt een eindpresentatie 

gegeven aan de gemeente Tilburg en de externe 

opdrachtgever en wordt het onderzoeksrapport 

overhandigd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De JAR is een activiteit die 

weekendschoolleerlingen kunnen doen als ze hun 

diploma krijgen.  

Daarnaast krijgen de JAR-leden aan het eind van 

het onderzoek een vergoeding voor hun harde 

werk en inzet. 

Het thema van dit jaar is Jantje Beton dat het 50 

jarig bestaan viert.  

Wij hebben van hen een vraag gekregen die zij 

graag van aanbevelingen wilt voorzien.  

Dus we zien jullie allen graag op 28 juni bij de 

eindpresentatie van de JAR tijdens het 50 jarig 

bestaan van Jantje beton. 
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Impressie naschools programma blok 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuur ontdekken op bs de Lochtenbergh 

Breien voor ouder en kind 

Programmeren met Lego Wedo 

Kinderkoken 

Boetseren bij Sophie 

Techniek met Gerda 

Werken met de 3D pen 


