Ouderkamer Bs. De Lochtenbergh
Programma Ouderkamer Bs. De Lochtenbergh voor week 39 en week 40

Donderdag 29 september 8.30 uur -10.00 uur
Informatiebijeenkomst over de Kinderboekenweek




Angela Meulensteen van de Bibliotheek Midden-Brabant komt vertellen over
de Kinderboekenweek.
Het gaat over (voor)lezen en wat er in de Bibliotheek te doen is tijdens de
Kinderboekenweek.
Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek Gi-Ga-Groen.

Donderdag 6 oktober 8.30 uur- 10.00 uur
Workshop Gezonde Voeding




Is gezond eten voor je kind soms best lastig?
Hoe zorg je ervoor dat het gezellig is aan tafel?
En hoe leert jouw kind proeven?

Deze workshop gaat over de ontwikkeling van smaak bij kinderen van 0 tot 4 jaar.
Samen met andere ouders ga je zelf proeven. Deze workshop is vooral bestemd
voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.
Zo leer je waarom het aanleren van verschillende smaken zo belangrijk is voor
de gezondheid van je kind.
Kom je ook? Iedereen is welkom!

Naailes in de Ouderkamer
Elke vrijdagochtend zijn er 2 naailessen in de Ouderkamer. De les wordt gegeven
door Cevriye Akdeniz.
De lessen zijn van: 8.30 uur tot 10.00 uur en van 10.15 uur tot 11.45 uur.
Er is geen kinderoppas.
U kunt zich inschrijven op vrijdagochtend bij Cevriye of bij Annie Meens, coördinator
van de Ouderkamer. Elke donderdagochtend is zij in de Ouderkamer. U kunt haar
ook bellen op nummer 0614574026
Samen lezen en zingen – voorlezen in twee talen
Tilburg - De Bibliotheek Wagnerplein organiseert samen met
Ouderkamer De Dirigent en Factorium voorlezen in verschillende talen.
De Kinderboekenweek is een mooie start voor het nieuwe voorleesseizoen.

Voorlezen in twee talen
We gaan starten met voorlezen in twee talen op maandag 3 oktober, van 9.15 tot
10.00 uur, bij de Bibliotheek Wagnerplein voor peuters en kleuters en hun ouders.
Het voorlezen staat helemaal in het teken van het thema van de Kinderboekenweek:
"Gi-ga-groen!". Daarom hebben we gekozen voor het prentenboek: "De moestuin
van Heer Hermelijn en Kereltje Konijn" van Elle van Lieshout.
We gaan samen lezen in het Nederlands en in ‘t Somalisch met een vertelkastje en
daarna samen zingen met Rosalyn. De verwerking van het verhaal gaat d.m.v.
spelletjes en liedjes, die erg leuk zijn voor de kinderen, maar ook essentieel bij het
aanleren van begrippen. Wij hebben er erg veel zin in, kom je ook?
Praktische informatie:
Datum: 3 oktober
Tijd: 9.15-10.00 uur
Locatie: De Bibliotheek Wagnerplein –
Wagnerplein 4 - Tilburg
Leeftijd: voor peuters, kleuters en hun
ouders
Speel-o-theek De Dirigent
De speel-o-theek in De Dirigent is ook weer geopend.
Elke maandagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur bent u
samen met uw kind welkom om gratis een spelletje,
speelgoed, een kinderboek of een speltasje te lenen.
Uw kind mag 3 weken spelen met de geleende spelletjes en
dan mag u het weer samen met uw kind terugbrengen en iets
anders uitkiezen om te lenen.
Iedereen is elke maandagmiddag van harte welkom.

