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Ouderkameractiviteiten  2015 – 2016                            

Iedere woensdagochtend 8.30 uur – 10.00 uur 
         Versie 30 september 2015        

Ouderkamer Wandelbos  

Woensdag  8.30 uur – 10.00 uur 

16 september 

 Open inloop/ aan tafel met de directeur Willem kock 

Onderwerp: de groepsgrootte van de kleutergroepen 

23 september 

 Geen ouderkamer in verband met studiedag basisschool Wandelbos 

30 september  

 Informatie bijeenkomst over onder andere de Voorlees express met Marianne de Groot 

7 oktober  

Creatieve workshop voor ouders met medewerking van Ceciel van der Weide 

 Bladeren van keramiek. 

14 oktober 

GGD / In aansluiting op het leerarrangement van de school aandacht voor natuur, milieu en duurzaamheid. 

Voorbeelden van lessen in de klas en op welke manier kunnen we als ouder daarbij aansluiten? 

21 oktober 

 directeur aan tafel 

29 oktober herfstvakantie 

4 november 

Week van de mantelzorg met medewerking van 

 Heidie van Tuel ContourdeTwern 

11 november 

Informatiebijeenkomst over sport mogelijkheden voor kinderen.  

Met Mustafa Dermirtas, medewerker van sportbedrijf gemeente Tilburg. 

 

18 november 

 Jongerenwerk met Fatima Karachi 

25 november 

 Tripple P met Femke 

2 december Sinterklaas ontbijt en directeur op de koffie 

9 december 

GGD mediawijsheid / sociale media educatie 

16 december 

 Kerst activiteit 

24 december kerstvakantie 

31 december kerstvakantie 

 

6 januari 

 

13 januari 

Opvoedingsondersteuning 

Tripple P met schoolmaatschappelijk werk Femke Noordijk 

20 januari 

 Geen ouderkamer 

27 januari 

 

3 februari 

11 februari voorjaarsvakantie 
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17 februari 

24 februari 

2 maart 

 GGD met medewerking van Khadija Ezzerga 

 In kader van lentekriebels Seksuele diversiteit 

9 maart Directeur op de koffie 

16 maart 

Opvoedingsondersteuning 

Tripple P met schoolmaatschappelijk werk Femke Noordijk 

23 maart 

30 maart 

6 april 

13 april 

20 april  

28 april vakantie 

5 mei vakantie 

11 mei 

 Directeur op de koffie 

18 mei 

 GGD met medewerking van diëtiste Patricia Wagemakers 

25 mei  

Opvoedingsondersteuning 

Tripple P met schoolmaatschappelijk werk Femke Noordijk 

1 juni 

8 juni 

15 juni 

22 juni 

29 juni  

Directeur op de koffie 

 

Donderdag 14 juli 

Sportieve afsluiting en lunch in samenwerking met GGD, sportbedrijf Tilburg en restaurant Resto 

 

 

 


