Ouderkamer
Programma Ouderkamer De Dirigent voor week 46 en week 47

Dinsdag 15 november 8.45 uur- 10.15 uur
Informatie over het Nederlands Onderwijssysteem


Na de basisschool ga je naar het Voortgezet Onderwijs.
Hoe ziet dat eruit en waaruit kun je kiezen?



Informatie over de overgang van de basisschool naar het Voortgezet
Onderwijs.



Dhr. Niek de Cock, teamleider van 2 College Cobbenhagen en mevr. Joyce
Broos-Wolfs, pedagogisch school-buurtmedewerker 2 College
Cobbenhagenmavo zullen deze bijeenkomst verzorgen.

Dinsdag 22 november 8.45 uur- 10.15 uur
Gezellig samenzijn
We praten samen over onderwerpen die ons bezig
houden.
Iedereen is welkom.
De koffie en thee staan klaar.

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
8.45 uur aan de voorkant van de school vertrekken. (Dirigentenlaan)
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

