Ouderkamer
Programma Ouderkamer De Dirigent voor week 37 en week 38
De zomervakantie is weer voorbij. De kinderen gaan weer naar school en ook in de
Ouderkamer starten we weer met het programma en alle lessen.
U bent van harte welkom. U kunt in de Ouderkamer terecht voor een overzicht van
de lessen en de workshops.

Dinsdag 13 september 8.45 uur- 10.15 uur
Gezellig samenzijn en uitleg over het programma in de Ouderkamer




Iedereen is welkom
U kunt zich inschrijven voor de diverse lessen
We drinken samen een kopje koffie/thee en kunnen elkaar ontmoeten.

Dinsdag 20 september 8.45 uur- 10.15 uur
Informatiebijeenkomst verzorgd door Stichting Leergeld
Stichting Leergeld geeft informatie
 Als kinderen om financiële redenen niet mee kunnen doen, kan Stichting Leergeld
helpen.
 Zo kunnen kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag
inkomen toch meedoen met activiteiten in de school en erbuiten.
 Wanneer komt u in aanmerking voor een vergoeding via Stichting Leergeld?
 Welke hulp kan door Stichting Leergeld geboden worden?

Start van het programma in de Ouderkamer
Vanaf maandag 13 september starten we weer met alle lessen en workshops in de
Ouderkamer.
Kom zeker even binnenlopen voor het overzicht van alle lessen en workshops.
Start Hoe help ik mijn kind in groep 1 en 2
Op donderdag 15 september van 8.45 uur tot 10.15 uur begint weer de les Hoe help
ik mijn kind in groep 1 en 2 voor de ouders met kinderen in groep 1 en 2 van Bs. De
Regenboog.
U krijgt informatie over de thema’s in groep 1 en 2. Samen met juffrouw Mirelva wordt
er gesproken over hoe u uw kind als ouder thuis kunt ondersteunen.
Op maandag 19 september van 8.45 uur tot 10.00 uur begint weer de les Hoe help ik
mijn kind in groep 1 en 2 voor de ouders met kinderen in groep 1 en 2 van Bs.
Aboe-el-Chayr .U krijgt informatie over de thema’s in groep 1 en 2. Samen met
juffrouw Irene wordt er gesproken over hoe u uw kind als ouder thuis kunt
ondersteunen.
Creatieve workshop verzorgd door Shirley
Deze workshop start op donderdag 15 september in de aula van Bs. De
Regenboog.
Tijd: 13.00 uur- 15.00 uur.
Samen met Shirley worden er diverse creatieve werkstukken gemaakt.

Start Samen lezen en zingen in de speelzaal van Bs. De Regenboog
Elke maandagochtend van 9.15 uur tot 10.00 uur wordt er voorgelezen uit en
prentenboek en samen met Rosalyn (Factorium Tilburg) zingen we liedjes en doen
we een spelletje.
Voor ouders en kinderen tot 4 jaar.
VOORLEESHALFUURTJE IN DE BIBLIOTHEEK WAGNERPLEIN
Tilburg – Het nieuwe voorleesseizoen bij de Bibliotheek Wagnerplein gaat weer
van start op donderdag 15 september. Het voorleeshalfuurtje is iedere
derde donderdag van de maand om 10.00 uur en is gratis. Peuters en hun
ouders of opa’s en oma’s zijn van harte welkom.
Op donderdag 15 september staat het prentenboek “Karel gaat naar
school” van Liesbeth Slegers centraal. Net als heel veel kinderen gaat Karel, na
de zomervakantie, voor de eerste keer naar
school. Dat is best spannend.... Ben je benieuwd
wat Karel allemaal meemaakt op z'n eerste
schooldag? Kom dan luisteren en
meedoen.
Voorlezen aan kinderen is heel belangrijk. Het is
natuurlijk erg gezellig, maar ook van groot belang
voor de taalontwikkeling van een kind. Kinderen
die regelmatig worden voorgelezen hebben
namelijk een grotere woordenschat.

