
Informeel initiatief Kind 2016 

In de wijkstuurgroep van 04-04-2018 hebben Gon 

Mevis, directeur Contour de Twern, Dave Ensberg, 

bestuurder van Biezonderwijs en Lian Smits van Sterk 

Huis geven een toelichting gegeven op dit nieuwe 

initiatief. Zij beogen een meer integrale aanpak 

rondom jeugd; meer hulp aan de voorkant, meer 

preventiesignalen ophalen i.h.k.v. een goede start voor 

kinderen, niet wachten tot er een beschikking is 

afgegeven. Lian geeft aan dat op scholen, in de 

kinderopvang en op het consultatiebureau de 

zorgsignalen  al voor het eerst te zien zijn.  

In de volgende wijkstuurgroep van het primair onderwijs 

in Tilburg Noord gaan alle partners met dit vraagstuk 

verder aan de slag. 
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 Straat op Tilt 

Tilt, het grootste literaire festival van het zuiden 

trapte op zaterdag 10 maart met allerlei mooie 

acties het eigen festival en de Boekenweek 2018 af! 

Op de markt schreven basisschoolkinderen van de 

Regenboog en Aboe- el-Chayr uit Tilburg Noord 

persoonlijke gedichten voor marktbezoekers. De 

kinderen kregen op school les over  het dichten, 

leerden hoe ze een beeldrijm of een rondeel moeten 

maken. En vooraf was er ook nog een extra 

workshop van de Tilburgse dichter en schrijver 

Frank van Pamelen. De 10 jarige Eyas neemt de 

letters van de naam van marktbezoekster Myrthe 

om telkens een dichtregel mee te beginnen!  

En Sophia overhandigt marktbezoeker Henk een 

gedicht over zijn mooie ogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stuurgroep VO Tilburg Noord 

In maart was de eerste bijeenkomst van de stuurgroep 

VO Tilburg Noord. Hierin zijn afgevaardigd het Praktijk 

College, De Rooi Pannen, Cobbenhage, de wijkagent, 

bibliotheek, De Toegang, RNewt Jongerenwerk, 

ContourdeTwern, leerplicht  en de omgevingsmanager 

van de gemeente Tilburg . Het is een platform om 

elkaar te informeren en aanbod af te stemmen, maar 

ook om rondom een bepaalde problematiek met elkaar 

in gesprek te gaan en te weten welke expertise er 

vanuit de verschillende organisaties geboden kan 

worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nieuwsbrief  

Brede school Stokhasselt/ Vlashof 
Jaargang 15, nummer 5 



Veilig naar school 

In Ouderkamer De Dirigent is enige tijd geleden 
gesproken over de verkeersveiligheid rondom de 
school. Er ontstaan vaak hele gevaarlijke situaties 
voor de kinderen, omdat auto’s verkeerd geparkeerd 
worden, er wordt te hard gereden en er wordt geen 
rekening gehouden met kinderen die oversteken.  
Ouders van Bs. De Regenboog en Bs. Aboe-el-Chayr 
willen hier aandacht voor gaan vragen door een actie 
te gaan houden.  
 
 
 
 
 
Er wordt een actiegroep gevormd die aan 
weggebruikers die hun auto verkeerd parkeren en 
onveilige situaties creëren voor de kinderen bij het 
naar school en naar huis toe gaan, een flyer te 
overhandigen met daarop de correcte regels.  
De wijkagent heeft toegezegd hierbij te willen 
ondersteunen en ook wijkregisseur Helmy van Ingen 
wil hierbij aansluiten.  
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Hoe volg ik mijn opgroeiend kind  

De wereld van nu is dichtbij. Online, op straat, op 
school. 
Opgroeiende tieners en pubers krijgen dagelijks tal van 
prikkels binnen . Hoe maken kinderen daarin keuzes en 
hebben we daar als ouders invloed op? 
In 3 sessies is dit thema, samen met ouders in  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ouderkamer De Dirigent uitgediept i.s.m. Contourde 
Twern en Factorium. Korte sketches/scenes waarin 
ouders meegenomen werden in onderwerpen die bij 
tieners leven en die niet altijd aan de oppervlakte 
komen. Er werd geen oplossing geboden, maar wel 
herkenning. De sketches die geweldig werden 
uitgevoerd door acteurs van Factorium der 
Podiumkunsten Tilburg leverden veel gespreksstof op 
bij de aanwezige ouders. 
We kunnen terugkijken op 3 geslaagde bijeenkomsten 
waarin we met elkaar heel openhartig hebben 
gesproken.  
 

 

 

  

 

 

 

 

Zwemlessen voor alle kinderen  

Op initiatief van Helma Oosterbos, raadslid SP is er 

een bijeenkomst geweest met GGD, Sportbedrijf en 

Annie Meens, coördinator van de Ouderkamers 

Stokhasselt om te inventariseren hoe groot de groep 

van 9/10/11 jarigen is in Tilburg Noord die geen 

zwemdiploma heeft.  

Het probleem zit hem in de  

capaciteit en het tekort aan  

zweminstructeurs.  

De werkgroep gaat met de  

vraagstelling verder aan de  

slag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media Ukkie Dagen 

Veel informatie over de Media Ukkie dagen in Ouderkamer Bs. De Lochtenbergh. Angela Meulensteen verzorgde 
een informatiebijeenkomst over dit onderwerp. 
Angela liet de MediaDiamant zien, een handige wegwijzer voor ouders, die net als een diamant is opgebouwd uit 
vijf kanten: 

 Plezier: geniet van de mogelijkheden die het biedt 

 Veiligheid: voorkom risico’s 

 Samen: begeleid je kind 

 Inhoud: weet welke media geschikt zijn 

 Balans: zorg voor momenten met en zonder media 
 
Angela gaf ook informatie over de beeldschermtijd voor kleine  
kinderen. Voor kinderen van 0 tot 2 is het leuk om af en toe even  
met hun ouders mee te kijken. Voor peuters is maximaal 3 keer per  
dag 5 a 10 minuten achter een scherm voldoende. Voor kleuters is  
het advies maximaal 1 uur schermtijd, en dan 10 tot 15 minuten per  
keer.  
Ook liet Angela aan de ouders de website www.wepboek.nl zien.  
Kinderen kunnen kijken naar een digitaal prentenboek en er daarna ook vragen over beantwoorden. 
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Beebot kleuters en groep 3-5 

De kleuters en de leerlingen 

van groep 3-5 van de 

Regenboog hebben 

afgelopen weken samen met 

Angela Meulensteen, 

combinatiefunctionaris 

mediawijsheid, gewerkt met 

de Beebot. Het thema waar 

ze in de klas mee bezig 

waren was machines en ze 

hebben de Beebot zelf 

geprogrammeerd zodat hij 

naar het juiste plaatje over de 

mat liep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Move op de Lochtenbergh 

Door: Anouk van der Pas – student Pabo University   

 

Leerlingen uit groep 8 van basisschool De 

Lochtenbergh zijn in februari begonnen aan een 

project van Move. Het is niet de eerste keer dat 

Move op de school te vinden is. Op De 

Lochtenbergh zijn in het schooljaar van 2016-

2017 ook al een projecten uitgevoerd. Dit was 

tevens het eerste Move-project in Tilburg.  

De leerlingen die dit jaar bij meester Jurgen en 

juffrouw Iris in de groep zitten, zijn gekoppeld aan 

maar liefst zeven studenten. Zij zitten allemaal in 

het tweede jaar van de Pabo University in Tilburg.  

De achtstegroepers hebben inmiddels twee sessies 

met de studenten achter de rug. In de eerste sessie 

hebben de leerlingen en studenten allerlei 

verschillende spellen gespeeld om elkaar beter te 

leren kennen. De kinderen hebben ook uitgelegd 

wat volgens hen problemen in de wijk zijn. “Het is 

niet veilig,” zei een van de leerlingen. De rest van 

de klas was het hiermee eens. Ze vertelden dat 

auto’s te hard door de wijk rijden en dat er veel 

afval op straat ligt De groep achters zijn tot 

ongeveer eind juni met het Move-project bezig. In 

de sessies die nog gaan komen, proberen zij om 

een van de bovenstaande problemen op te lossen.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Creatief met een krant 

Onder leiding van Shirley worden er in Ouderkamer De 

Dirigent prachtige werkstukken gemaakt door ouders, 

maar ook door de kinderen tijdens de naschoolse 

activiteiten.  

De ouders maakten o.a. schaaltjes van krantenpapier en 

een sieradenkistje of opbergdoosje van papier. 

 

Tol, gemaakt door de 

kinderen 

 

 
 

 

 

 

 

 

Schaaltjes en een 

kistje gemaakt van 

krantenpapier. 

 

Certificaten Budgetteercursus  

Op donderdag 5 april vond de feestelijke 
certificaatuitreiking plaats van de budgetteercursus.  
De cursisten hebben 6 weken lang deelgenomen aan 
deze cursus. 
Zij hebben veel informatie ontvangen over het op orde 
houden van de administratie, het maken van een 
budgetoverzicht, informatie over de verschillende 
regelingen en toeslagen, hulpverlening bij schulden of 
problemen.  
In het najaar vindt er weer een cursus plaats in 
samenwerking met bureau schuldhulpverlening. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Impressies Naschools aanbod 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Creamedia 

Creatief met Shirley 

Knutselen met afvalmateriaal 

Spelen, lezen en zingen met 

je kind 

Gitaar spelen 

Kinderkoken 

Meidenclub 

Creatief met 

Sophie 

Loombandjes 

knopen 


