
Nieuws van Ouderkamer Bs De Lochtenbergh  

 

Het programma voor de komende weken ziet er als volgt uit: 

 

 
Donderdag 21 maart 8.30 uur – 10.00 uur  

 
Schoolschrijver Eus Roovers 

 Schoolschrijver Eus Roovers  stelt zich voor in de 

Ouderkamer en vertelt wat hij op Bs. De 

Lochtenbergh met de kinderen in de klas doet. 

 Schoolschrijvers zijn schrijvers van kinderboeken 

die het enthousiasme voor taal en het plezier in taal 

overbrengen in de klas.  

 

 
 
 
 
 

 

Donderdag 28 maart 8.30 uur – 10.00 uur  

 
Media Ukkie dagen, “van speen tot game”  

 De Media Ukkie Dagen vinden plaats van vrijdag 29 maart tot en met vrijdag 5 

april 2019. 

 Het thema is ‘van speen tot game’.  

 Ouders krijgen antwoord op vragen over media opvoeding:    

 

 Wat zijn goede apps, games en video’s voor jonge 

kinderen? 

 Kun je je kind aanleren zélf op tijd te stoppen met 

media?  

Hoe doe je dat dan? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gezellige viering van Vrouwendag in de Ouderkamer 

 

Omdat Vrouwendag dit jaar in de voorjaarsvakantie viel, werd op donderdag 28 februari 

Vrouwendag al gevierd in de Ouderkamer.  

Dank je wel aan alle ouders die lekkere hapjes maakten voor ons allemaal.  

Ook konden enkele ouders nog een klein prijsje winnen als ze het goede lotje in hun 

bezit hadden. 

We kunnen terugkijken op een geslaagde viering. 

 

 
Programma 

Ouderkamer 

Voortgezet Onderwijs 

 

Maandag 18 maart 

9.30 -11.00 uur: 

Doe mee coach 

gemeente Tilburg 

 Erica van Dongen komt informatie geven over de regelgeving als ouders een 

bijstandsuitkering hebben met de volgende vragen; 

 Mogen jongeren bijverdienen? 

 Wat verandert er als jongeren 18 jaar worden? 

 

Maandag 25 maart 9.30 – 11.00 uur: 

 

 Media coach Lucinda komt iets vertellen over gamen en sociale media op de 

telefoon van onze jongeren. 

 
 

Gezonde Wandelvierdaagse in Tilburg Noord 

 

De Gezonde Wandel4Daagse vindt plaats van 

maandag 8 april tot en met donderdag 11 april 

2019. 

Doe jij ook mee? Schrijf je dan in! Wandel met ons 

mee samen met je vriendjes en vriendinnetjes. Je 

loopt tijdens deze Wandel4daagse door heel 

Tilburg-Noord. Elke dag volgen we een andere 

route van ca. 5 km. We starten en eindigen de eerste 2 dagen bij wijkcentrum De 

Ypelaer en laatste 2 dagen bij wijkcentrum De Symfonie.  

De deelname bedraagt € 2,50 per kind.  

Kinderen die gebruik maken van de Meedoenregeling betalen maar € 1,00 voor maximaal 

2 kinderen per gezin; de overige kinderen uit dat gezin mogen gratis deelnemen.  

Kinderen tot 12 jaar moeten door iemand van 18 jaar of ouder begeleid worden.  

Begeleiders lopen gratis mee.  



Alle kinderen die meelopen, ontvangen aan het einde van de laatste dag bij inlevering van 

hun volle stempelkaart een medaille. 

 

Aanmelden en betalen kan op je eigen basisschool in Tilburg-Noord.  

• BS de Lochtenbergh woensdag 27 maart 12.30 - 13.00 uur   

 

Als het niet gelukt is om je op school aan te melden, dan kun je ook nog terecht in een 

van de wijkcentra.  

• Wijkcentrum De Symfonie dinsdag 2 april   18.30 - 19.30 uur  

• Wijkcentrum De Ypelaer woensdag 3 april  18.30 - 19.30 uur  

• Wijkcentrum De Ypelaer zondag 7 april      14.00 - 15.00 uur 

 

 

 

 
 


