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maandag en donderdag van 08.30 – 12.00 uur 

 
 

 Welkom in de ouderkamer

. 
 
Neem voor meer informatie over de ouderkamer contact op met 
Munise Kara. 
Tel: 0615948866  
Mail: M.kara@stichtingaanzet.nl 
 
 
Neem voor meer informatie over de taalles contact op met  taal-
docent José Keijzer. 
Tel: 0640967856 
 
Tel: 0640967856 

 waardevol het is om andere ouders te ontmoeten!

Als ouder bent u belangrijk bij het opvoeden en begeleiden van uw kind. Samen met de 
pedagogisch medewerkers en de leerkrachten zorgen we dat uw kind zich goed kan 
ontwikkelen. IKC Erasmus vindt samenwerken met ouders belangrijk. Daarom is er een 
ouderkamer. In de ouderkamer ontmoet u de ouderconsulent van Stichting Aanzet en andere 
ouders van de school. U kunt een kopje koffie of thee drinken en we praten over verschillende 
onderwerpen.
 In de ouderkamer worden regelmatig workshops en themabijeenkomsten georganiseerd over 
onderwerpen als weerbaar opvoeden, gezond eten en beweging, pesten, huiswerk, tweetalig 
opvoeden en veiligheid. Regelmatig komt er ook een gastspreker zoals de intern begeleider, de 
gezinsspecialist, de logopedist of de wijkagent.
 Daarnaast koken we samen. Het thema is: “Van Hutspot tot Samosa”. Ouders maken 
gerechten van over de hele wereld, eten samen en vertellen over hun cultuur. Alle ouders zijn 
uitgenodigd om mee te koken en eten. De recepten verzamelen we in ons Erasmuskookboek.
 Ouders zorgen samen met ouderconsulent Munise Kara en medewerkers van 
IKC Erasmus voor de organisatie van activiteiten en workshops in de ouderkamer.
De ouderkamerambassadeur, een ouder van IKC Erasmus, draagt onderwerpen aan, helpt mee
 met de organisatie en nodigt andere ouders uit om mee te doen. .
 De ouderkamer is geopend op maandag en donderdag van 08:30 tot 11:45 uur. Op de website 
en in de nieuwsbrief voor ouders vindt u de agenda met de activiteiten in de ouderkamer. U bent
 altijd welkom voor een kopje koffie en om mee te doen met een activiteit die u leuk of 
interessant vindt. U hoeft zich hiervoor niet vooraf aan te melden. Kom een keer en ervaar hoe
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