Ouderkamer Bs. De Lochtenbergh
Programma Ouderkamer Bs. De Lochtenbergh voor week 48 en week 49

Donderdag 1 december 8.30 uur -10.00 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.

Donderdag 8 december 8.30 uur- 10.00 uur
Ik krijg nooit wat! Hoe leer ik mijn kind met geld
omgaan
• Informatiebijeenkomst over de financiële opvoeding van
kinderen.
• Carla Massop (IMW Tilburg) verzorgt deze bijeenkomst.
• We spelen samen een spel.
• U kunt ook uw eigen vragen stellen.
• Iedereen is welkom.
• Er is kinderoppas

Bezoek aan het Voortgezet Onderwijs

Op woensdag 30 november brengen we een bezoek aan Campus 013.
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). We zijn rond 11.30 uur weer terug.
Als u mee wilt gaan, moet u zich eerst aanmelden in de
Ouderkamer in verband met het aantal plaatsen in de bus.
Speel-o-theek De Dirigent
Elke maandagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur is de speel-o-theek geopend. De
speel-o-theek bevindt zich in Ouderkamer de Dirigent (Dirigentenlaan 21)
U kunt hier samen met uw kind(eren) spelletjes, speelgoed en boekjes lenen om
thuis te kunnen spelen.
Iedereen is welkom.
Kom zeker een keer kijken bij de speel-o-theek.

Borduurworkshop in de Ouderkamer
Op donderdagochtend na de Ouderkamerbijeenkomst kan iedereen deelnemen aan
de workshop borduren.
Als je het leuk vindt om te leren borduren of van borduren houdt, bent je van harte
welkom.
Tijd: 10.00 uur tot 11.30 uur.

De deelnemers aan de workshop leren eerst de verschillende steken.

