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Media Ukkie dagen
In de Ouderkamers van de Dirigent en de
Lochtenbergh kwam Angela Meulensteen
(lees- en mediaconsulent van de
Bibliotheek Midden-Brabant) op bezoek
om met ouders in gesprek te gaan over
mediaopvoeding.
Er kwamen mooie gesprekken op gang
a.h.v. stellingen (als 'Ik gebruik geen
scherm als mijn kind erbij zit' en 'Ik weet
precies wat mijn kind doet en kijkt op een
scherm'). Er werden veel
mediaopvoeding-tips met elkaar
uitgewisseld. Natuurlijk ook met
boekentips erbij!

Beste allemaal,
Hierbij de nieuwsbrief Kindcentra Tilburg Noord met
daarin opgenomen allerlei activiteiten die de afgelopen
weken van start zijn gegaan.
Gelukkig zijn de ouders weer welkom in de Ouderkamer
en kan het programma weer plaats vinden.
Natuurlijk zijn we nog voorzichtig en houden we rekening
met elkaar. Maar we zijn blij om elkaar weer te kunnen
ontmoeten en weer met elkaar in gesprek te kunnen
gaan.
Vooral dat hebben we in de afgelopen coronaperiode
gemist.
Een belangstellend woordje voor elkaar, even luisteren
hoe het met de ander gaat, samen praten over de
opvoeding van de kinderen. Tips geven aan elkaar en
gezellig samen een kopje koffie of thee drinken. Maar
ook deelnemen aan de les Hoe help ik mijn kind met
school, de Nederlandse les, de rekenles, Taalapps voor
Thuis of het bijwonen van een themabijeenkomst in de
Ouderkamer. Maar ook voor het bezoeken van het
Verwijsspreekuur als er een brief niet begrepen wordt of
er onduidelijkheid is over financiën, aanvragen van
toeslagen etc. Het Verwijspreekuur vindt elke maandag
plaats bij de Ouderkamer. Op vrijdag vindt dit spreekuur
plaats bij het Ronde Tafelhuis.
De komende weken is het meivakantie en ook zijn het de
laatste weken van de Ramadan.
We wensen alle ouders die hieraan deelnemen een
gezegende Ramadan toe en voor straks een fijn
Suikerfeest met het gezin en de familie. Ook dat is
gelukkig weer mogelijk.
Daarnaast hopen we na de meivakantie weer veel
bekende, maar ook veel nieuwe ouders te mogen
ontmoeten in de Ouderkamer.

Samen lezen en zingen – voorlezen in twee talen
De Bibliotheek Wagnerplein organiseert samen met Ouderkamer De Dirigent en Factorium voorlezen
in verschillende talen. Op maandag 4 april vond het “Samen lezen en zingen", weer plaats. Deze keer
in 't Turks en Nederlands.
Veel kinderen groeien op met meer dan één taal. Soms leren kinderen verschillende talen naast
elkaar. Bijvoorbeeld als beide ouders een andere moedertaal spreken. Soms leren kinderen
verschillende talen na elkaar. Bijvoorbeeld als de ouders naar Nederland zijn verhuisd en thuis een
andere taal spreken dan het Nederlands.
Voorlezen draagt enorm bij aan de taalontwikkeling van jonge kinderen. De Bibliotheek en de
Ouderkamer willen hierbij ouders graag op weg helpen. Voorlezen is iets waar jonge kinderen enorm
van kunnen genieten. Het is meer dan enkel een leuk en gezellig moment van samenzijn: kinderen
vergroten hun woordenschat en kunnen zich beter concentreren. Voor meertalige kinderen zijn de
voordelen van voorlezen zelfs nóg groter, als er ook positieve aandacht is voor hun thuistaal: de taal
van het hart. Als een kind zijn eerste taal goed leert, leert het gemakkelijker een tweede taal.
Op maandag 4 april werd er voorgelezen uit:
‘Die peer is van mij’ van Anuska Allepuz. Angela Kuijper-Meulensteen, lees en mediaconsulent
Bibliotheek Midden Brabant las voor in het Nederlands en juffrouw Nermin ( Bs. De Regenboog) las
voor in het Turks. Ervoor en erna werden er onder begeleiding van Rosalyn, muziekdocente
Factorium, liedjes gezongen en leuke spelletjes uitgevoerd. Deze spelletjes en verwerkingsactiviteiten
dragen er mede aan bij dat de woordenschat van de kinderen wordt vergroot.

Ook kunnen de ouders altijd boekjes lenen rondom het thema.
Op maandag 9 mei gaan we weer "Samen lezen en zingen", deze keer in Papiamento en
Nederlands. Peuters, kleuters en hun ouders zijn van harte welkom bij Ouderkamer De Dirigent. Tijd:
9.15 uur tot 10.00 uur.
We lezen dan voor uit het boek “Gewonnen” geschreven door Ruth Wielockx. Een snel en grappig
boek over een spannende race.

Kinderontbijt project Dikke Mik
Sinds afgelopen februari vindt het Dikke Mik kinderontbijt elke donderdag plaats in Wijkcentrum de
Ypelaer in Tilburg-Noord. Van 7.45 tot 8.15 zijn alle uitgenodigde gezinnen welkom om een
gevarieerd, gezond ontbijtje te nuttigen. Om 8.15 lopen alle kinderen en ouders richting school, met
tassen boodschappen om de rest van de week hetzelfde gezonde ontbijt te kunnen eten.
Momenteel sluiten er wekelijks al 8 gezinnen aan, wat goed is voor 29 personen tijdens het ontbijt zelf!
‘’Leuk voor de kinderen, samen met andere leeftijdsgenoten ontbijten!’’, krijgen we terug van meerdere
ouders. Zij geven aan dat hun kinderen, die normaal zonder ontbijt naar school gingen, nu veel
makkelijker wat eten in de ochtend.
In de toekomst gaat Dikke Mik in Tilburg-Noord nog verder uitbreiden en komt er plaats voor een
totaal van 60 personen. We hebben gemerkt dat de vraag erg groot is. Op deze manier kunnen we
nóg meer gezinnen met kinderen voorzien van een gezond ontbijt én meegeven hoe belangrijk dat
ontbijt nou eigenlijk is.

Kingo op bezoek bij groep 6 van
bs. Aboe el Chayr
Vorige week kreeg groep 6 van
basisschool Aboe el Chayr wel heel
bijzonder bezoek!
Het was Kingo, de mascotte van Willem2.
De groep heeft meegedaan met het
project ‘Scoor een boek’ en hebben dus
heel veel boeken gelezen!
Juf Angela kwam de aftrap en de rust
verzorgen in de klas en Kingo kwam een
prijs uitreiken. De groep was namelijk
tweede geworden van alle klassen bij de
thuiseditie.
Een topprestatie. Ze kregen twee goaltjes
en een prachtige Willem2 voetbal!

Oefenplaats voor kinderen en jongeren in
Tilburg Noord
Bij de activiteiten van Connect2Jeugd leren kinderen en
jongeren in Tilburg Noord hun vrije tijd betekenisvol in
te zetten voor de eigen persoonlijke en sociale
ontwikkeling. Bovendien worden zij gestimuleerd en
ondersteund bij het versterken van hun taal- en
leesvaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan onze
leesclub op iedere woensdagmiddag in de Bibliotheek
Wagnerplein. Hier ontdekken kinderen wekelijks
nieuwe verhalen en nemen deel aan leuke en
uitdagende taal- en leesactiviteiten.

Contact
Wil je graag jouw kind(eren) opgeven voor onze
activiteiten of heb je zelf leuke ideeën voor activiteiten?
Het is ook mogelijk om als vrijwilliger middels onze
activiteiten bij te dragen aan de toekomst van de
opgroeiende jeugd in Tilburg Noord. Of heb je
simpelweg gewoon een vraag? Neem gerust contact
met ons op. Hieronder staan onze contactgegevens:
Faysal Settout
T: 0614776152
E: info@connect2jeugd.nl

Hiwi Abdeljabar
T: 0615598213
E: h.abdeljabar@connect2jeugd.nl

Naschoolse activiteiten
In de periode tussen de voorjaarsvakantie en de
meivakantie konden de kinderen weer meedoen aan
diverse naschoolse activiteiten om zo kennis te maken
met nieuwe creatieve activiteiten, met sport en
bewegen, met mediawijsheid, breien en haken,
gezelschapsspelletjes spelen en nog veel meer.
Hierbij een klein overzicht van activiteiten die
plaatsvonden:
Creatieve activiteit met Shirley:

De Bibliotheek op school
(bs de Regenboog)
Op 22 februari is de schoolbibliotheek op
basisschool de Regenboog geopend. De
pasjes van alle leerlingen zaten goed
opgeborgen in een schatjeskistje.
Misschien wel te goed.....want er moest
gezocht worden naar de code. Alle
leerlingen van de school hebben geholpen
de code te kraken en daarna kon de
Bibliotheek op school van start!
Met de Bibliotheek op school werken
school en de bibliotheek samen aan
leesplezier en Digitale Geletterdheid.

Gezelschapsspelletjes
spelen:

Media Mania:

Breien:

Coronatest zonder afspraak in
Wijkcentrum De Ypelaer
Van maandag tot en met zaterdag kun je tussen 09.00 uur en 11.00 uur
terecht voor een corona PCR-test van de GGD in Wijkcentrum De Ypelaer.
Testen is gratis. Je kunt zonder afspraak komen. Voor de coronatest volg
je de borden buiten naar de zij-ingang van het wijkcentrum. Draag een
mondkapje en neem je identiteitsbewijs mee.

Biljartruimte Wijkcentrum De Ypelaer, Corellistraat 10 in Tilburg.
►LET OP: Voor een coronatest mag je alleen via de zij-ingang van
het wijkcentrum naar binnen.
9.00 uur - 11.00 uur
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag

Heb je vragen over coronatesten?
• Kijk voor meer informatie op: www.ggdhvb.nl/corona/coronatest
• Informatie in meerdere talen vind je op: https://www.pharos.nl/coronavirus/
• Bel naar de GGD Hart voor Brabant: 088 368 7777

