
Programma   
Week 16, week 19 
en week 20 

Ouderkamer   
 
 
Het programma voor de komende weken ziet er als volgt uit:  
 
 
Dinsdag 17 april 8.45 uur – 10.15 uur  

Creatieve bijeenkomst.  

Onder leiding van Ronak gaan we creatief aan de 

slag. 

Iedereen is welkom. 

 

 

 

 

Dinsdag 8 mei 8.45 uur – 10.15 uur  

 
Themabijeenkomst “Kind en Ramadan”  

 
Het is weer bijna Ramadan! 
Rond 16 mei begint de Ramadan voor de islamitische 
gemeenschap. 
Wij hebben een voorlichting voorbereid over Ramadan en kinderen. 
Hierin laten wij u zien hoe kinderen Ramadan ervaren en geven we praktische tips over 
hoe u als opvoeder hiermee om kunt gaan.  
Verder is er de mogelijkheid om met elkaar hierover te praten.  
Deze voorlichting wordt gegeven door Feyza Akgul en Karima Lamtalssi. 
 
Ook zijn Hanneke Duijkers en Fatima Id Ali, gezondheidsvoorlichtsters van GGDHVB 
aanwezig.  
 

 

Dinsdag 15 mei 8.45 uur – 10.15 uur  

Informatiebijeenkomst over R-Newt.  

Semra Cetin, sociaal werker ContourdeTwern geeft 

informatie over R-Newt en R-Newt Kids 

R-Newt is het jongerenwerk van ContourdeTwern.  
 
Ook Helmy van Ingen, wijkregisseur van de gemeente Tilburg is bij deze bijeenkomst 
aanwezig. 



Wandel 4 daagse 
 
Van maandag 16 tot en met donderdag 19 april vindt in Tilburg Noord de gezonde  
wandel 4 daagse plaats. 
Elke avond wordt er een route van 5 km 
gelopen.  
De starttijd is elke avond 18.30 uur   
Kinderen van de acht basisscholen in Tilburg 
Noord en hun ouders kunnen deelnemen. 
Natuurlijk ook broertjes of zusjes op andere 
scholen.  
Kinderen tot 12 jaar moeten door iemand van 
18 jaar of ouder begeleid worden.  
Begeleiders lopen gratis mee.  
Op de laatste dag ontvangen alle kinderen die 
meelopen een medaille bij inlevering van hun stempelkaart. 
Kosten 
Het inschrijfgeld is € 2,50. Kinderen die gebruik maken van de Meedoen regeling betalen 
maar € 1,00 voor maximaal 2 kinderen per gezin (overige kinderen gratis). 
Neem voor de Meedoen regeling wel de brief met klantnummers mee. 
 
Inschrijven:  
Bs. De Regenboog    dinsdag 3 april     15.00 – 16.00 uur 
Bs. De Lochtenbergh woensdag 4 april 12.30 - 13.30 uur 
IBS Aboe-el-Chayr     woensdag 4 april 15.00 – 16.00 uur 
 
Je kunt je ook aanmelden in wijkcentrum de Ypelaer op  
zondag 8 april 14.00-15.00 uur en  
woensdag 11 april 18.30 – 20.00 uur 
 
Spreekuur van Stichting Leergeld in wijkcentrum de Ypelaer 
 
Stichting Leergeld is 1 x per maand aanwezig in wijkcentrum de Ypelaer 
bij het uitgiftepunt van de Voedselbank op de volgende data: 
10 april, 15 mei, 5 juni, 19 juni 
U kunt hier terecht voor al uw vragen, maar ook voor het inleveren van 
inkomensgegevens en rekeningen. 
 
 
 
Meivakantie 
 
Het in meivakantie van maandag 23 april tot en met vrijdag 4 mei.  
De Ouderkamer is weer geopend op maandag 7 mei. 

 

 

 


