Ouderkamer Bs. De Lochtenbergh
Programma Ouderkamer Bs. De Lochtenbergh voor week 46 en week 47

Donderdag 17 november 8.30 uur -10.00 uur
Informatiebijeenkomst over jeugdtandverzorging





Een gezond gebit is erg belangrijk voor je gezondheid.
Daarom is het belangrijk om zo vroeg mogelijk te starten
met een goede verzorging van het gebit.
Hoe doe je dit?
Samenwerkende Tandartsen Junior geeft hierover
uitleg en informatie in de Ouderkamer.

Donderdag 24 november 8.30 uur- 10.00 uur
Informatie over Buurtgezinnen door coordinator Maaike Haan


Wat is Buurtgezinnen?

Buurtgezinnen is een nieuw initiatief in de gemeente
Tilburg.
Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt Buurtgezinnen, gezinnen die
steun kunnen gebruiken (vraaggezinnen) aan een stabiel gezin in de buurt
(steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders
ontlast. Dit voorkomt dat problemen verergeren en zorgt ervoor dat kinderen positief
opgroeien in hun eigen gezin.

Bezoek aan het Voortgezet Onderwijs
De komende maanden vinden weer de Open dagen plaats van de scholen in het
Voortgezet Onderwijs.
Graag willen wij gezamenlijk met de ouders die hiervoor belangstelling hebben een
bezoek brengen aan 2 College Cobbenhagenmavo en 2 College
Cobbenhagenlyceum en het Praktijkcollege.
Dit bezoek vindt plaats op dinsdag 13 december 2022.
Op woensdag 30 november brengen we een bezoek aan Campus 013.
We worden bij beide scholen om 9.15 uur verwacht en het duurt tot 11.00 uur.
We vertrekken vanuit de Ouderkamer gezamenlijk met een bus en de bus zal om
8.55 uur aan de voorkant van de school vertrekken. (Perosistraat)
U kunt zich hiervoor aanmelden in de Ouderkamer.
Samen lezen en zingen – voorlezen in twee talen
De Bibliotheek Wagnerplein organiseert samen met Ouderkamer De Dirigent en
Factorium voorlezen in verschillende talen.
Op maandag 28 november gaan we weer 'Samen lezen en zingen', deze keer in 't
Turks en Nederlands.
Peuters, kleuters en hun ouders zijn van harte welkom in de bibliotheek om 9.15 uur
tot 10.00 uur. Kom je luisteren en meedoen?
Op maandag 28 november staat het voorlezen helemaal in het teken van het thema
feest. We gaan voorlezen uit het prentenboek: "Mmm...een taart!".
Beer ziet een heerlijke taart voor het raam staan. Mmm..., lekker, een taart. Maar o
jee, hij staat helemaal boven voor het raam. Het varken komt helpen. Dan de hond,
de haas en nog meer dieren. Zullen ze hoog genoeg kunnen komen?
We lezen voor in het Nederlands en in ‘t Turks met een vertelkastje en daarna gaan
we 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?
Darum: maandag 28 november
Tijd: 9.15-10.00 uur
Locatie: Bibliotheek
Kosten: gratis
Leeftijd: voor peuters, kleuters en hun ouders

