Ouderkamer
Programma Ouderkamer De Dirigent voor week 20 en week 21

Dinsdag 17 mei 8.45 uur- 10.15 uur
Informatie en uitleg over de informatieavond op 25 mei om 19.00 uur in
wijkcentrum de Ypelaer



Op woensdag 25 mei wordt een informatieavond gehouden om 19.00 uur in
wijkcentrum de Ypelaer
Er wordt gesproken over:
 Nieuwe woningen
 Onderwijs en kinderopvang
 Armoede en bestaanszekerheid

Tijdens de Ouderkamerbijeenkomst praten we hier
samen over.

Dinsdag 24 mei 8.45 uur- 10.15 uur
Werken met speciale olie voor jezelf en je gezin


Gezonde olie kan gemaakt worden van bloemen, zoals lavendel of vruchten
zoals mandarijn of van zaden of boomschors zoals wierook van Somalische
bomen.
 Ine Bertens vertelt over de werking van de olie en hoe je de olie kunt
gebruiken.
Zoals lavendel om te slapen. Of mandarijn voor kinderen met angst.


En we maken een fijne huid crème voor onszelf om mee te nemen.

Ter herinnering
Bezoek met de ouders aan De Rooi Pannen op donderdag 9 juni
Graag willen wij gezamenlijk met de ouders die hiervoor
belangstelling hebben een bezoek brengen aan De Rooi
Pannen.
We krijgen daar informatie en een rondleiding door de school.
Ook kunt u al uw vragen stellen.
We worden bij de Rooi Pannen op donderdag 9 juni om 9.15 uur verwacht en
het programma duurt tot 11.30 uur.
We vertrekken vanuit de Ouderkamer gezamenlijk met een bus en de bus zal om
8.45 uur aan de voorkant van de school vertrekken. Om ongeveer 12.00 uur zijn we
weer terug bij de school.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
U kunt zich aanmelden bij de Ouderkamer als u mee wilt gaan.

Tante Annie is 95 jaar en breit nog steeds mutsen en
sjaals voor de kleine kinderen van de Ouderkamer.
Dank je wel tante Annie !!!!

Samen lezen en zingen – Voorlezen in twee talen
Op maandag 9 mei was het weer heel gezellig tijdens het voorlezen in 2 talen,
namelijk Nederlands en Papiamento.
De Bibliotheek Wagnerplein organiseert
samen met Ouderkamer en Factorium
voorlezen in verschillende talen.
Op maandag 9 mei werd er voorgelezen in
het Papiamento en Nederlands. Er werd
voorgelezen uit het boek Gewonnen’ van
Ruth Wielockx (thema: verkeer). Ook las
Rosalyn voor in het Engels, omdat er een
kleuter uit Oekraïne aanwezig was, die wel
Engels sprak
Dank je wel Shirley voor het voorlezen in het Papiamento en Rosalyn,
muziekdocente Factorium Tilburg voor het voorlezen in het Engels en Angela, leesen mediaconsulent bibliotheek Midden- Brabant voor het voorlezen in het
Nederlands.

