
Ouderkamer Bs. De Lochtenbergh                                                                                                                  

 
Programma Ouderkamer Bs. De Lochtenbergh voor week 6 en week 7 
 

 
 
Donderdag 9 februari  
 
Studiedag.  
 
De kinderen zijn vandaag vrij. 
Er is geen Ouderkamerbijeenkomst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donderdag 16 februari 8.30 uur -10.00 uur 
 
Koud Koken 

 

Fatna en Malika gaan samen met ons koud 

koken, dat wil zeggen iets lekkers maken 

zonder dat we het fornuis of de oven nodig 

hebben.  

We maken samen iets klaar 

en eten het daarna gezellig 

samen op.  

Kom zeker meedoen!  

 

 

Voorjaarsvakantie 
 
Het is voorjaarsvakantie van maandag 20 februari 
tot en met vrijdag 24 februari 
 
 
 
 



 
Meertalig voorlezen in de bilbiotheek tijdens de Nationale Voorleesdagen 
Samen lezen en zingen – voorlezen in twee talen 

Op maandag 30 januari stond het voorlezen helemaal in het 
teken van de Nationale Voorleesdagen. 
Er werd voorgelezen uit het Prentenboek van het Jaar 2023: 
"Maximiliaan Modderman geeft een feestje". 
Karolina las voor in het Pools en Mariette in ’t Nederlands. 
Daarna zongen we samen liedjes met Rosalyn (Factorium).  
Het was een hele leuke bijeenkomst. De kinderen mochten een 
afbeelding van een taartje zoeken tussen de prentenboeken in 
de bibliotheek en kregen daarna een lekker stukje cake. 
De ouders konden de prentenboeken uit de prentenboeken Toptien bekijken en een 
lekker kopje thee of koffie drinken. 

  
Op maandag 27 februari gaan we weer een 
boekje lezen en liedjes zingen.  
Kom gezellig ook een keer meedoen met je 
peuter of kleuter.  
De volgende keer vindt het meertalig 
voorlezen plaats in de speelzaal van Bs. De 
Regenboog.  
Iedereen is altijd welkom. 
 
 
 
 
 
 

 

Bijeenkomst over energie in de Ouderkamer 
 
Op donderdag 26 januari hebben we in de Ouderkamer informatie en tips ontvangen 
over hoe je ervoor kunt zorgen dat de energierekening niet te hoog wordt. De 
energiecoach van de gemeente Tilburg was aanwezig en liet aan de aanwezige 
ouders de energie box zien. Je kunt een afspraak maken met de energiecoach en 
persoonlijk advies ontvangen. Je ontvangt dan 
ook gratis de energie box met daarin producten 
zoals radiatorfolie, een ledlamp, een tochtstrip 
en een stekkerdoos met schakelaar.  
Kijk op www.energiebox.org of bel 013-3034186 
Ook buurtondersteuners ContourdeTwern Aafje 
en Koray stelden zich voor aan de ouders.  

Zij zijn er om buurtbewoners te ondersteunen of 
te helpen. Ook om te helpen bij het mogelijk 
maken van een leuke activiteit in de buurt of 
wijk. 
 

http://www.energiebox.org/

