
 

Ouderkamer   
 

 
Programma Ouderkamer De Dirigent voor  week 13 en week 14 
 

 
Dinsdag 28 maart 8.45 uur- 10.15 uur  

Informatie over de media -ukkiedagen  

 

We willen allemaal dat kinderen gezond 
opgroeien met media.  
Belangrijk is de juiste balans tussen beeldscherm en andere activiteiten.  
Hier praten we met elkaar over.  
 

Angela Kuijper- Meulensteen, lees- en 
mediaconsulent van de Bibliotheek 
Midden-Brabant zal deze bijeenkomst 
verzorgen. 
  

 
 
 
Dinsdag 4 april 8.45 uur- 10.15 uur  
  
In gesprek met Carla Mohamed 
 
Carla Mohamed is voorzitter en medeoprichter van Stichting Comité 30 juni – 1 juli 

Tilburg.  

De stichting zet zich in voor het herdenken van de 

trans-Atlantische slavernij én voor het vergroten van 

het bewustzijn van de doorwerking van de slavernij 

in het heden. 

Vandaag praat zij met ons over hoe belangrijk het is 

om elkaar te ontmoeten en met elkaar te praten. 

Daarmee begint elke verandering. 

 

 
 
  Ramadan Mubarak aan allen 
  die deze maand vasten. 
 

 

 



Samen lezen en zingen – voorlezen in twee talen  

 

Kom je luisteren en meedoen? 
Op maandag 3 april staat het voorlezen in twee talen helemaal in het teken van het 

thema: jonge dieren. Er ligt een vrolijk prentenboek klaar over de kinderboerderij. 

"Samen lezen en zingen" is van 9.15 tot 10.00 uur, bij de Bibliotheek Wagnerplein 

- voor peuters, kleuters en hun ouders.  

We gaan voorlezen uit het prentenboek "We hebben er een geitje bij" 

van Marjet Huiberts. 

We lezen voor in het Riffijns en in 't Nederlands 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?                           

 

Certificaatuitreiking POVO- ambassadeurs 

 

Op donderdag 16 maart ontvingen 8 POVO – ambassadeurs hun certificaat.  

De afkorting POVO staat voor Primair onderwijs (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO).  

De POVO-ambassadeurs zijn allemaal moeders uit Tilburg Noord en zij spreken 

verschillende talen. Ze hebben allen al enige ervaring met het Voortgezet Onderwijs.  

Na hun training kunnen zij ouders waarvan het kind voor de overstap staat van het 

basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in de eigen taal ondersteunen, 

informeren en uitleg geven bij vragen. Dit alles om de start in het voortgezet 

onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen voor het kind. Bij de overgang van het 

basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs komt er veel nieuwe informatie af op 

zowel de ouders als het kind. Open dagen, aanmelden, boeken bestellen, keuzes 

maken, waar moet ik op letten, welke school is goed voor mijn kind etc.  

De POVO-ambassadeurs kunnen ouders vanuit hun eigen ervaring, maar ook met 

behulp van de informatie uit de trainingsbijeenkomsten hierbij ondersteunen en 

begeleiden en er zo voor zorgen dat de ouders en het kind een goede keuze kunnen 

maken.  

 

                             
    

 
 
 
 
 
 
 
 


