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Creatief met Shirley 

Elke week zijn de ouders samen 

creatief met Shirley en worden er 

prachtige werkstukken gemaakt.  

 

Dag lieve ouders en andere betrokkenen bij de 
Ouderkamer.  
 
Het jaar 2022 is weer bijna voorbij.  
We kunnen terugkijken op veel mooie momenten met elkaar. 
In de Ouderkamer hebben gezellige en leerzame bijeenkomsten 
plaatsgevonden. 
Taalapps voor Thuis is een waardevol programma. De iPads 
worden steeds voor enkele weken uitgeleend en ouders kunnen 
in de thuissituatie na uitleg in de Ouderkamer aan de slag met 
educatieve apps op het gebied van taal en rekenen.  
De VVE-ambassadeurs hebben ouders informatie gegeven over 
het belang van de voorschool. Elke week vinden er Nederlandse 
lessen en alfabetisatielessen plaats, waarin ouders de 
Nederlandse taal beter leren spreken, schrijven en begrijpen. 
Ook de rekenlessen worden drukbezocht.  
Elke week vindt de les Hoe help ik mijn kind met school plaats, 
waarin met de ouders wordt gesproken over wat de kinderen 
leren in groep 1 en 2 en in groep 3 en 4. We zijn met elkaar ook 
met de bus naar het Voortgezet Onderwijs geweest.  
Elke maandag en woensdag lezen we voor aan de kinderen en 
zingen we liedjes samen met Rosalyn van het Factorium. Ook 
ouders lezen voor in hun eigen taal, tijdens de bijeenkomsten 
“Voorlezen in twee talen” in samenwerking met de bibliotheek en 
het Factorium.   
Er worden steeds speltasjes uitgeleend en ook in de speel-o-
theek kan speelgoed, een spelletje of een boekje geleend 
worden.  
 
Dit alles kan natuurlijk niet zonder de inzet van docenten, 
gastouders en vrijwilligers. 
Graag willen we hen speciaal bedanken.   
Deze nieuwsbrief geeft een indruk van alles wat het afgelopen 
jaar heeft plaatsgevonden. 
 
Het belangrijkste voor het nieuwe jaar 2023 is dat we gezond 
blijven  
en dat wensen  
we iedereen van  
harte toe.  
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Impressie van de naschoolse activiteiten   

Tijdens de naschoolse activiteit handwerken zijn er onder leiding van Cevriye prachtige kussentjes 

gemaakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de workshop food en bootcamp kregen de kinderen informatie over gezonde voeding en 

maakten ze lekkere en gezonde hapjes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens Mediamania is er o.a. gewerkt met  

de 3Dpen, Dash en hebben we VR  

werelden gebouwd. Nieuw was deze keer  

de Osmo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Samen lezen en zingen – voorlezen in twee talen 
 
De Bibliotheek Wagnerplein organiseert samen met de Ouderkamer De Dirigent en Factorium 
voorlezen in verschillende talen. Op maandag 30 januari gaan we weer "Samen lezen en zingen", 
deze keer in 't Pools en Nederlands.  
Peuters, kleuters en hun ouders zijn van harte welkom in de Bibliotheek Wagnerplein. 
 
Voorlezen in twee talen 
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. Door 
samen te praten en te lezen maak je de wereld van kinderen groter. 
Op maandag 30 januari staat het voorlezen helemaal in het teken van de Nationale Voorleesdagen 
We gaan voorlezen uit het Prentenboek van het Jaar 2023: "Maximiliaan Modderman geeft een 
feestje" van Joukje Akveld. 
We lezen voor in het Pools 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? 
Datum: 30 januari 2023 
Tijd: 9.15-10.00 uur 
Locatie: de Bibliotheek Wagnerplein,  
Wagnerplein 
 

Workshop Ik krijg nooit wat!!! 

 
IMW regio Tilburg verzorgde in Ouderkamer De Dirigent en Ouderkamer Bs. De Lochtenbergh de 

workshop “Ik krijg nooit wat”. 

In de workshop Ik krijg nooit wat! gaan ouders met elkaar in gesprek  
over de keuzes en vragen die financieel opvoeden met zich meebrengt.  
De workshop is ontwikkeld door het Nibud en geeft tips en handvatten  
en ouders helpen elkaar door hun ervaringen te delen.  

Dit alles in de vorm van een spel dat samen gespeeld wordt rondom  
thema’s. De workshopleider bespreekt de thema’s aan de hand van  
vragen en stellingen die bij de verschillende leeftijdsgroepen horen. 
 

De indeling in leeftijden laat het verschil zien in de 
manier waarop bijvoorbeeld een 7-jarige en een  
14-jarige met zakgeld om zouden moeten gaan. 
Vragen kunnen niet fout worden beantwoord. Het gaat 
erom dat ouders zich bewust worden van het 
belang van financiële opvoeding. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Geslaagde bezoeken aan het Voortgezet Onderwijs met de ouders van de 

Ouderkamers uit Tilburg Noord. 

Op woensdag 30 november bezochten we met een grote groep ouders Campus 013 en op dinsdag 13 

december brachten we een bezoek aan 2 College Cobbenhagenmavo, 2 College 

Cobbenhagenlyceum en het Praktijkcollege. 

We werden op alle scholen heel hartelijk ontvangen. 

We ontvingen veel informatie en een rondleiding door de school zodat de  

ouders konden zien wat de kinderen daar kunnen leren.  

Dat is ook de bedoeling van deze bezoeken.  

Met eigen ogen de school zien en de sfeer ervaren en op de hoogte zijn  

van de mogelijkheden en richtingen die de school biedt.  

Ouders kunnen hierna nog met hun eigen zoon of dochter tijdens de open  

dagen de scholen bezoeken en samen een goede keuze maken voor het  

vervolgonderwijs. 
 

 

 


