
Zomerschool 
Stokhasselt/Vlashof 
 
Beste ouders, de 
Zomerschool 
Stokhasselt/Vlashof 2020 
gaat weer van start! Dit jaar 
is dat op basisschool De 
Vlashof in de eerste twee 
weken van de 
zomervakantie.  
Het motto  dit jaar is Samen 
sterker. Samen met de 
kinderen maken we er dan 
ook twee vrolijke en 
leerzame weken van.  
We hebben er al veel zin in! 
 
Groeten, meneer Niels, juf 
Glenda, juf Fatima en juf 
Crisje  
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Nieuws van de Ouderkamer 

 

De zomervakantie staat voor de deur. Andere jaren vieren we samen 

met de ouders en andere betrokkenen bij de Ouderkamer door middel 

van een gezellige bijeenkomst het einde van het schooljaar en wensen 

we elkaar een fijne zomervakantie toe. Dit jaar is het allemaal een 

beetje anders door het corona virus. Dat heeft ervoor gezorgd dat het 

programma van de Ouderkamer grotendeels stil kwam te liggen. 

Gelukkig hebben we elkaar wel telefonisch, via email en whatsapp 

kunnen spreken en hebben veel ouders en docenten van de 

Ouderkamer meegewerkt aan de diverse nieuwsbrieven in deze periode 

om elkaar op deze manier toch te laten weten dat het met iedereen nog 

goed ging. Ook vonden er online lessen plaats en de laatste weken ook 

weer bijeenkomsten in de natuurtuin met goed weer. 

Na de zomervakantie hopen we het programma van de Ouderkamer 

weer op te kunnen starten. Natuurlijk houden we dan rekening met de 

1,5 m afstand en het aantal mensen in het lokaal.  

Veel ouders hebben al aangegeven dat ze de Ouderkamer erg missen. 

Het contact met elkaar, de lessen, het spreken van de Nederlandse 

taal, de les hoe help ik mijn kind met school, de themabijeenkomsten, 

het oefenen op de computer, samen rekenen, maar ook gezellig samen 

breien of een kledingstuk naaien. Ook het Verwijsspreekuur op 

maandagochtend werd erg gemist. Gelukkig is er nu weer de 

mogelijkheid om bij het Ronde Tafelhuis op maandagochtend en 

vrijdagochtend langs te komen met vragen, brieven die niet begrepen 

worden, financiële problemen etc. 

Vanuit de Ouderkamer willen we ook voor kinderen en ouders tijdens de 

zomervakantie iets betekenen. Voor alle kinderen uit groep 1/2 van alle 

basisscholen in de wijk Stokhasselt/Vlashof is er een speltasje met een 

prentenboek, een gezelschapsspel, een spelwaaier met leuke ideeën 

om spelletjes te doen met materiaal dat thuis aanwezig is en 

mogelijkheden om creatief aan de slag te gaan. Zo hopen we dat 

ouders en kinderen hier tijdens de zomervakantie samen plezier aan 

beleven.  

Ook zijn er IPads met taalapps die  

kinderen uit groep 3 mogen lenen  

tijdens de zomervakantie. 

Leerlingen uit groep 4 en 5 hebben zich kunnen inschrijven voor de 

Zomerschool die plaatsvindt tijdens de eerste 2 weken van de 

zomervakantie bij Bs. De Vlashof.  

We willen namens de Ouderkamer iedereen een hele fijne zomer 

toewensen en kijken er naar uit om iedereen na de vakantie weer in 

goede gezondheid te ontmoeten.  
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Workshops Mediawijsheid in de klassen 

Angela Meulensteen, combinatiefunctionaris Mediawijsheid 

vanuit de Bibliotheek Midden-Brabant heeft in de klassen weer 

verschillende workshops verzorgd. Leerlingen zijn aan de slag 

gegaan met onder andere de 3Dpen, de Lego WeDo en Mbots.  

Berichtje van gastdocent Lia 

 

Dag lieve allemaal, jammer dat het niet gelukt is om dit schooljaar 

nog les te geven op de Lochtenbergh en de Dirigent. Ik mis jullie 

allemaal heel erg en hoop dat er na de grote vakantie andere 

maatregelen kunnen worden genomen zodat we elkaar weer kunnen 

treffen. 

Ik weet, iedereen doet heel erg zijn best daarom heb ik er veel 

vertrouwen in. Ondanks dat de scholen voor ons gesloten zijn heb ik 

toch een manier gevonden om les te geven aan verschillende dames 

en heer van de gevorderde groep Nederlands. 

Via skype of facetime werd er iedere maandag op een afgesproken 

tijd gebeld om online samen een les te lezen en te bespreken. Net 

zoals we dat ook bij de Dirigent deden. 

De les werd thuis voorbereid. Er werd thuis geschreven, gelezen, 

moeilijke woorden opgezocht, vragen beantwoord en nagedacht over 

deze les. Ook werd er natuurlijk verteld wat er die week allemaal was 

gebeurd.  

Ik ben heel erg trots op deze dames en heer. Ze hebben genoten van 

deze online lessen, gelachen maar ook veel geleerd.  Het was TOP !!! 

Ik wens iedereen een fijne vakantie. Rust lekker uit  

zodat we in september weer met frisse moed kunnen  

beginnen. 

 

Veel groetjes van Lia 

  

Start Ouderkamer in het nieuwe 
schooljaar 
 
Na de zomervakantie verhuist 
Ouderkamer De Dirigent naar een 
andere ruimte, namelijk naar de 
ruimte waar nu IMW gehuisvest is. 
We hopen daar in het nieuwe 
schooljaar elkaar weer te kunnen 
ontmoeten.  
Meer informatie over de start van 
de activiteiten en het programma 
en de manier waarop dit zal 
plaatsvinden, volgen aan het begin 
van het nieuwe schooljaar.  
 
Ouderkamer Bs. De Lochtenbergh 
zal weer van start gaan in de 
tweede schoolweek.  
Meer informatie over het 
programma volgt aan het begin 
van het nieuwe schooljaar. 
 

Scholen Stokhasselt/Vlashof 

lenen iPads en speltasjes uit 

in de zomervakantie 

 

Aandacht voor dit mooie 

initiatief in het Brabants 

Dagblad: 
 

https://tinyurl.com/y9j35lbs  

  

https://tinyurl.com/y9j35lbs


Ondersteuning voor ouders en kinderen in Tilburg Noord tijdens de zomervakantie vanuit  
Speel-o-theek Kindcentra Tilburg Noord 
 
Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat kinderen vanaf begin maart vele weken thuis zijn geweest en 
thuis onderwijs hebben gevolgd. Sinds 8 juni krijgen de kinderen weer volledig les op school.  
Nu staat de zomervakantie voor de deur. Het virus is echter nog niet weg en de meeste kinderen gaan 
niet op vakantie.  
Dan is het fijn om thuis iets leuks te kunnen doen.  
Vanuit de speel-o-theek Kindcentra Tilburg Noord zijn er daarom voor alle  
kinderen uit groep 1/2 van Bs. De Regenboog, Bs. Aboe-el-Chayr,  
Bs. De Lochtenbergh en Bs. De Vlashof speltasjes gemaakt, waarin een  
prentenboek, een gezelschapsspelletje, een spelwaaier, een doeboek, een  
kleurboek en kleurpotloden en stoepkrijt zit. Dit alles om het samen lezen en  
spelen door ouders en kinderen tijdens de zomervakantie te stimuleren en hier  
samen plezier aan te beleven. In de spelwaaier staan heel veel leuke ideeën om  
samen te knutselen of een spelletje te doen. Het materiaal wat ervoor nodig is,  
staat steeds aangegeven.  
 
In de laatste schoolweek worden deze tasjes overhandigd aan de kinderen.  
De prentenboeken en gezelschapsspelletjes worden uitgeleend en moeten dus weer ingeleverd worden 
na de zomervakantie bij de leerkracht op school. Zo kan de werkgroep speel-o-theek deze tasjes weer 
opnieuw in orde maken en kunnen we de speltasjes vervolgens weer uitlenen aan de kinderen. 
We wensen alle kinderen heel veel speelplezier toe met deze speltas en een fijne zomervakantie 
  

Vlogs groep 5 en 6 Bs. De Regenboog  

 

In de groepen 5 en 6 van Bs. De Regenboog hebben leerlingen Vlogs gemaakt voor de ouders. In deze 

Vlogs leggen ze de ouders uit wat voor regels en afspraken er zijn in de school in deze Corona-tijd. 

Ouders mogen op dit moment natuurlijk niet de school in dus laten ze zien hoe het gaat op school.  

Ze leggen bijvoorbeeld uit hoe de computers schoongemaakt worden, hoe het handen wassen gaat en 

welke ingang ze moeten gebruiken.  

De Vlogs zijn gedeeld via de schoolapp en je kunt ze hieronder via de links bekijken: 

https://youtu.be/R34eto_ZArg  

https://youtu.be/Qrjtd0DdWF0  

https://youtu.be/uwLI0OzY_AM  

https://youtu.be/D8TD2TKkFFc 

 

  

https://youtu.be/R34eto_ZArg
https://youtu.be/Qrjtd0DdWF0
https://youtu.be/uwLI0OzY_AM
https://youtu.be/D8TD2TKkFFc


INFORMATIE STICHTING LEERGELD 
 
DE INLOOPSPREEKUREN IN DE STAD ZIJN WEER OP 
EEN PAAR LOCATIES BEGONNEN,  
zie onderstaand overzicht. 
 
DATA EXTERNE SPREEKUREN 2020 IN DE STAD 
(Tilburg) 
WIJKCENTRUM DE YPELAER – van 10:00 uur tot 
12:00 uur 
VOEDSELBANK NOORD, Corellistraat 10,  
5049 EM  Tilburg 
dinsdag 7 juli 2020 
dinsdag 28 juli 2020 
dinsdag 18 augustus 2020 
dinsdag 8 september 2020 
dinsdag 29 september 2020 
  
VOEDSELBANK WEST –  van 12:00 uur tot 15:00 uur 
Beelaerts van Bloklandstraat 13, 5042 PM  Tilburg 
vrijdag 10 juli 2020 
vrijdag 24 juli 2020 
vrijdag 21 augustus 2020 
vrijdag 11 september 2020 
vrijdag 25 september 2020 
  
VLUCHTELINGENWERK – van 10:00 uur tot 12:00 uur 
Wilhelminapark 62, 5041 ED  Tilburg 
maandag 13 juli 2020 
maandag 10 augustus 2020 
maandag 24 augustus 2020 
maandag 7 september 2020 
maandag 21 september 2020 
 
Stichting Leergeld Tilburg 
 
T: 013-5801211 
 
E: info@leergeldtilburg.nl 
 

Fotoboekjes groep 8 bs de Regenboog 

 

Ook dit jaar hebben de leerlingen van 

groep 8 van basisschool de Regenboog 

gewerkt aan hun afscheidsboekje onder 

leiding van Angela Meulensteen 

(combinatiefunctionaris Mediawijsheid 

vanuit de Bibliotheek Midden-Brabant). Het 

zijn hele mooie boekjes geworden vol 

mooie herinneringen en (school)foto’s.  

 

VerWijs Spreekuur 

Iedere maandag en vrijdag ochtend 

 

Het VerWijs spreekuur is weer van start 

gegaan in het Ronde Tafelhuis. Het 

spreekuur op de maandagmorgen zal tot 1 

september ook plaatsvinden in 

het Ronde Tafelhuis. 

 

Voor iedere cliënt wordt een tijdslot van 15 

minuten gerekend en er wordt steeds 1 

persoon tegelijkertijd geholpen. Dat 

betekent dat er 10 personen per dag 

geholpen kunnen worden. Op deze manier 

voorkomen wij het ontstaan van grote 

groepen mensen en kan het spreekuur op 

een verantwoorde manier van start gaan. 

 

Het Verwijsspreekuur vindt iedere 

maandag en vrijdag plaats van 09:00 tot 

11:30 uur. 

 

Heeft u hulp nodig? Heeft u vragen of 

problemen waar u ondersteuning bij kunt 

gebruiken? Bel dan naar: 0630545340. 

Dag gezellige ouders van de rekengroepen,  

 

Wat een tijd geleden is het dat we op woensdagochtend 

aan het rekenen waren samen. Ik mis de gezelligheid en 

het samen oefenen van de tafels en het puzzelen met de 

procenten en verhoudingen.  Ik hoop dat het goed is met 

jullie en jullie gezinnen. Met mij is het goed. Verder wens 

ik jullie een fijne zomervakantie toe. Hopelijk tot gauw in 

het nieuwe jaar in goede gezondheid.  

Groeten, Crisje 

 

 

mailto:info@leergeldtilburg.nl

