
 Dag lieve dames🥰 

 

Ik hoop dat iedereen gezond en wel is?  

Met mij gaat het gelukkig goed.  

Alleen wat een rare tijd maken we toch mee, 

alles is anders dan normaal en we moeten aan 

veel dingen wennen.  

Gelukkig dat de kinderen weer naar school 

kunnen en weer met hun vriendjes kunnen 

spelen dat is toch wel fijn!  

Ik wil iedereen nog een fijne ramadan wensen 

en toch een gezellige Suikerfeest, alleen 

jammer dat we het dit keer niet samen kunnen 

vieren in de ouderkamer.  

Ik hoop iedereen na de zomervakantie gezond 

weer te zien. 

 

Groetjes Ikram 😘 

 

Dag lieve ouders, leerkrachten en andere betrokkenen,   

 

Onze kinderen mogen weer naar school. Veel ouders, leerkrachten en kinderen zijn daar weer blij mee 

ofschoon sommigen het toch ook wel weer heel spannend vinden in deze tijd. Maar de Ouderkamer kan 

helaas nog niet open.  

Voorlopig is het belangrijk dat de kinderen veilig op school kunnen zijn en de leerkrachten veilig hun 

werk kunnen doen. Daarom moeten wij als ouders nog even wachten.  

De Ouderkamer zal om die reden pas na de zomervakantie weer open kunnen gaan en pas vanaf dan 

kunnen alle activiteiten en het programma weer starten. Tenminste als er geen nieuwe maatregelen 

komen vanuit de regering. 

Dat is een hele lange periode waarin we elkaar niet kunnen zien en elkaar  

missen.  

Daarom willen alle docenten van de Ouderkamer door middel van deze  

nieuwsbrief iets van zich laten horen en laten weten dat ze aan jullie denken  

en jullie niet vergeten zijn.  

Het is voor iedereen een moeilijke periode, maar we komen hier samen doorheen.  

We houden contact, we blijven met elkaar verbonden ook al zien we elkaar niet  

en we kijken samen uit naar een mooie start in augustus.  

 

                                                           Heel veel liefs namens alle docenten  

                                                                          en andere betrokkenen en namens Annie. 
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Lieve lieve ouders,  
 
Jullie hebben ook het nieuws ontvangen dat de ouderkamer pas 
na de zomervakantie weer open gaat voor alle activiteiten.  
Ik mis jullie heel erg, maar het is allemaal voor onze veiligheid! 
Onze kinderen mogen gelukkig weer naar  
school. Dat is heel mooi nieuws! 
Ik zie jullie in de kinderen terug. En dat maakt  
me blij!! 
We zijn er tenslotte samen voor hun.  
Nog even geduld en het wachten wordt beloond. 
De maanden vliegen voorbij. 
We gaan ons de komende periode nog harder  
inzetten om gezond te blijven en samen goed  
voor onze kinderen te zorgen. 
Hebben jullie vragen of een verzoekje dan kan  
het altijd per briefje via jouw zoon of dochter. 
Het wordt vast een feestje als wij elkaar weer  

terugzien. 🍰🎸🎼😀 

Tot ziens in het nieuwe schooljaar. Heel veel warme groetjes en 
een dikke knuffel in gedachten. Liefs Glenda 

 
 

Lieve ouders,  

 

Wat mis ik jullie! En het gaat ook 

nog wel even duren voordat ik 

jullie weer mag ontmoeten…..! 

Maar onze en jullie veiligheid is het 

allerbelangrijkst! 

Ik hoop dat jullie allemaal in goede 

gezondheid zijn. Pas goed op 

jezelf en de mensen om je heen. 

Een hele fijne zomer en geniet van 

alle zonnestraaltjes! 

Liefs Angela 

 

Groeten aan alle ouders van de Ouderkamers, 

Aan de dames die mij kennen van de computerlessen, maar  

ook de dames die mij regelmatig zagen als ik in de Dirigent  

rond hing en eigenlijk ook aan alle anderen die de lessen,  

activiteiten en gezelligheid van de Ouderkamers de komende  

maanden nog moeten missen. 

Helaas is dat allemaal noodzakelijk om dat virus met die veel  

te mooie naam binnen de perken te houden. Maar juist nu  

allerlei beperkingen voorzichtig worden losgelaten, moeten we samen heel verstandig zijn en goed 

nadenken bij alles wat we doen. We zien de gevolgen van ons gedrag pas na twee weken en we willen 

vooral niet dat er weer meer beperkingen nodig zijn. 

 

Ik blijf optimistisch en ga er van uit dat de activiteiten van de Ouderkamers vanaf september weer 

doorgaan. Tot die tijd gebruik ik zelf de twee extra dagen in de week (één dag Tilburg en één dag 

oppassen op de kleinkinderen), om een paar flinke klussen in en om huis eindelijk te doen. 

Die stonden al een hele tijd op mijn actielijst, maar ik had telkens een of andere reden om het uit te 

stellen. 

Me vervelen doe ik nooit, want ik heb altijd nog mijn fotohobby waar ik uren mee bezig kan zijn. 

Ik wens jullie allemaal, ondanks de  

Corona-problemen, fijne  

zomermaanden.  

Blijf voorzichtig en gezond, zodat  

we elkaar in september weer fit en  

vrolijk terugzien. 

Bert 

 

  



Zoutdeeg 
 
Het is goedkoop en makkelijk te maken en je hebt de ingrediënten waarschijnlijk  
al in huis. Met de volgende hoeveelheid maak je zoutdeeg voor 2 à 3 kinderen. 
 
Zoutdeeg maken 
Meng de bloem met het zout. Voeg de olie toe.  
Voorzichtig steeds een beetje water toevoegen.  
Wanneer de bal deeg nog plakkerig is voeg je er een beetje bloem aan toe.  
Wanneer het te droog is voeg je nog wat water toe. 
Wanneer het geheel aanvoelt als echte klei is het goed.  
Je hoeft het zoutdeeg niet te laten staan, je kunt gelijk gaan knutselen! 
 
Voorbeelden 
Gebruik een leeg groentepotje. Breng de klei (zoutdeeg) eromheen aan.  
Druk goed aan. Nu kun je vormpjes in het zoutdeeg drukken.  
Schelpjes bijvoorbeeld. 
Je kunt daarna dit mooie potje vullen met pennen en potloden of stiften. 
  
Je kunt het zoutdeeg ook bewerken met strijkkralen. 
Of je maakt een mooi houdertje voor een theelichtje. 
Hoe je het maakt:  
Gewoon een bolletje deeg platdrukken en er met een waxinelichtje een  
holletje in maken. Nu kun je het zoutdeeg met schelpjes of strijkkralen  
versieren door ze er in te drukken. 
 

Veel plezier!!! 😃 
 

 Hallo dames,  

 

Hoe is het met jullie en jullie 

gezin?  

Hopelijk gaat alles goed.  

Met mij en mijn gezin gaat 

het goed.  

Jammer dat de naailes nog 

steeds niet door kan gaan.  

Ik hoop dat het na de 

zomervakantie wel weer door 

kan gaan.  

 

Heel veel groetjes van Najet 

❤ 

 

 
  

Wat heb je nodig: 
Bloem   3 kopjes 
Water    1 kopje 
Olie       1 eetlepel 
Zout      1 kopje 
 



De maand Ramadan is weer bijna voorbij.  
Het zal anders zijn verlopen vanwege de  
coronamaatregelen.  
Graag willen we aan iedereen een heel fijn  
Suikerfeest toewensen. 
 

Dag beste ouders van de ouderkamer. 
 
Elke maandag komen we met veel plezier naar jullie toe. 
Altijd zijn jullie even gastvrij en halen voor ons koffie of thee. 
En wij zijn blij dat jullie met je vragen bij ons Verwijsspreekuur langs komen en terecht kunnen. 
Dat kan nu even niet helaas. 
Maar wij zijn er wel en staan graag voor jullie klaar. 
Daarom: Heeft u vragen of problemen waar u ondersteuning bij kunt gebruiken? Kunt u hulp gebruiken? 
Op maandagmorgen en vrijdagmorgen van 9.00 uur tot 11.30 uur kunnen jullie ons bellen. 
Bel naar nummer: 06-30545340 
Whatsapp mag ook. 
Ook kunnen jullie ons mailen: verwijs@rondetafelhuis.nl 
 

Tot gauw, 
 
Joke en Liesbeth 

 

Lieve ouders.  Ik mis jullie en onze bijeenkomsten. Met Annie 

hadden we leuke lessen voorbereid, maar helaas moet het nog 

even wachten. 

Met mij en mijn gezin gaat het goed. Mijn broer heeft twee 

weken aan de beademing gelegen in Friesland, (geen Covid ! ) 

en er mocht maar een persoon bij en dat was zijn grote zus die 

verpleegkundige is, dus ik heb een paar weken in Friesland 

gelogeerd. Hij is weer thuis en het gaat goed. 

Ik wil jullie allemaal een fijn lang weekend wensen en voor alle 

moslim gezinnen toch een fijn suikerfeest met je eigen gezin. 

Veel liefs uit Berkel Enschot  

Ine Bertens. 

 
 

  



LENTE 

 

Een prachtig seizoen 

met vrolijke kleuren. 

Dieren worden geboren 

en bloemen krijgen weer geuren. 

 

Vogeltjes die vroeg in de ochtend zingen, 

vlinders en wespen weer in de tuin. 

Je moet er open voor staan, 

dan zie je al het mooie komt tot leven 

dat de natuur ons ook dit jaar weer heeft gegeven. 

 

Donkere en koude dagen zijn verleden tijd. 

Wakker worden met zonnestralen 

vinden we allemaal fijn, 

kon het maar altijd lente zijn. 

 

 

Lieve allemaal, 

Zoals het gedichtje hierboven zegt is de lente in volle 

gang. Overal om ons heen kunnen we dat merken. 

Prachtige kleuren en geuren in de natuur, jonge dieren 

die worden geboren. Het krioelt van nieuw leven. Hier 

word ik blij van en hopelijk jullie ook. 
 

Afgelopen week kreeg ik van onze Annie Meens een 

mailtje waarin ze schreef dat alle lessen voor 

volwassenen in de ouderkamer dit schooljaar niet meer 

starten. Dit betekent dat ik, alle lieve dames en heren 

die bij mij lessen volgen, een hele lange tijd niet meer 

zal zien. Dit is geen fijn nieuws maar om alle risico’s uit 

te sluiten is dit besluit genomen.   

Gezondheid gaat boven alles. 
 

Ik hoop dat het goed met jullie en je familie gaat. Dat er 

thuis af en toe een momentje is voor jezelf. Om te 

lezen, te puzzelen of gewoon lekker even niets doen. 

 

We hebben elkaar nu al twee maanden niet gezien en 

dat worden er helaas nog veel meer. 

Ik mis jullie lach, jullie grapjes, jullie gezellige 

gesprekken, het samen koffie drinken. Ik mis zelfs jullie 

telefoongebruik tijdens de lessen. 

 

Lieve dames en heren, als ik jullie ergens mee kan 

helpen sta ik voor jullie klaar. Je kunt me mailen, appen 

of bellen voor een praatje. Alles mag. Ik wens jullie het 

allerbeste, heel veel gezondheid en een hele fijne 

zomer. Probeer ondanks alles toch te genieten van wat 

er nog wel is!! 

Hopelijk tot na de grote vakantie. 

 

Heel veel liefs Lia 

Gastdocent Nederlands 

 

 

Familie vinger liedje 
 

Papa vinger , papa vinger, hoe heet jij? 

Ik ben de duim, ik ben de duim, zo noem je 

mij. 

 

Mama vinger, mama vinger, hoe heet jij? 

Wijsvinger, wijsvinger, zo noem je mij. 

 

Broertje vinger, broertje vinger, hoe heet jij? 

Middelvinger, middelvinger, zo noem je mij. 

 

Zusje vinger, zusje vinger, hoe heet jij? 

Ringvinger, ringvinger, zo noem je mij. 

 

Babyvinger, babyvinger, hoe heet jij? 

Ik ben de pink, ik ben de pink, zo noem je 

mij. 

 

Familie vinger, familie vinger, hoe heet jij? 

Ik ben je hand, ik ben je hand, zwaai maar 

naar mij. 

 

Hallo allemaal,  ja het is een hele rare tijd: 

een pandemie, wie heeft dat ooit 

meegemaakt. Het is opnieuw uitvinden hoe 

alles moet. 

Maar gelukkig blijft je familie, dezelfde 

familie en daar kun je wel gezellige dingen 

mee doen, zoals wandelen en de bloemen 

en bomen buiten bekijken en genieten van 

de zon, want het is meestal wel mooi weer. 

Zelf ben ik verbaasd hoeveel mooie 

veldbloemen er overal staan, want ik wandel 

ook graag.  Een boek lezen is ook heel fijn… 

vooral prentenboeken en ja dan denk ik 

natuurlijk aan alle kinderen en ouders waar 

Annie en ik aan voorlazen en allerlei liedjes 

erbij zongen….ja en dat mis ik wel heel erg. 

Hopelijk kunnen we elkaar wel weer gauw 

zien, lezen, liedjes zingen, muziek maken en 

dansen! 

Ondertussen zoek ik alweer verder naar 

nieuwe boeken, nieuwe avonturen om weer 

samen veel plezier aan te beleven. 

                 

               Veel groeten van Rosalyn,  

               muziek juffrouw bij  

               “lezen en muziek met  

                je kind”. 
 

 
 
 
 
 


