
 
 
Ouderkamer Prinsenbos bedankt Rotaryclub Gilze-Rijen en Dongevallei 
    
 
Op Basisschool Prinsenbos, gelegen op het AZC in Gilze, hebben we een Ouderkamer. Dit is een 
ruimte waar ouders ongeveer eens in de 2 weken welkom zijn om elkaar te ontmoeten en waar we 
onder het genot van een kopje koffie / thee allerlei onderwerpen met elkaar bespreken. Hierbij kunt 
u denken aan school-gerelateerde onderwerpen zoals ‘Wat leert mijn kind op school en hoe kan ik 
mijn kind hierbij helpen’ en ‘(voor)lezen’, maar ook aan onderwerpen die bijvoorbeeld te maken 
hebben met het opvoeden van kinderen, gezonde voeding, Speel-o-Theek en de Nederlandse 
cultuur. Er is ook altijd ruimte voor spontane gesprekken met ouders. We weten vaak wat bij hen 
leeft of wat er speelt op het AZC. We merken dat ouders graag Nederlands willen leren en ‘bij ons’ 
willen horen. Een paar jaar terug hebben we de Ouderkamer geopend. Sindsdien is de 
Ouderbetrokkenheid op onze school aanzienlijk groter geworden. We merken dat ouders graag naar 
de bijeenkomsten komen.  
 
De Ouderkamer zit in een voormalig klaslokaal dat nu ingericht is als een sfeervolle huiskamer. Bij de 
opstart hebben we een budget gekregen voor het aankopen van spulletjes voor de inrichting en het 
laten ontwerpen van een logo door JuLi Ontwerpburo Gilze. We hadden veel wensen en zijn zo 
creatief mogelijk omgegaan met de middelen. De Rotary Club Gilze-Rijen en Dongevallei nam op een 
perfect moment contact met ons op. Ze wilden graag iets voor onze school betekenen. De 
Ouderkamer was nog niet volledig voorzien van aankleding en inrichting, het idee was geboren! Na 
een presentatie door onze Oudercoördinator Kim van der Boom aan de Rotaryclub over de 
Ouderkamer kregen we ‘groen licht’ voor het plan. We hebben een wensenlijstje gemaakt en samen 
bekeken wat haalbare klussen voor hen waren. Huidig voorzitter Marjan van Nistelrooij heeft mooie 
gordijnen voor ons op maat gemaakt. De gordijnrail hiervoor hebben we gesponsord gekregen door 
Bastiaansen uit Bavel. Meerdere Rotary leden, waaronder Wim Teeuwen, hebben accessoires voor 
ons verzameld om neer te zetten en van Tjoe Siek kregen we een aantal boeken voor in de 
boekenkast. Kort geleden heeft inkomend voorzitter Bart Peters een prachtige houten bank, een 
speelgoedkist en een tafeltje voor ons gemaakt. Marjan van Nistelrooij heeft mooie kussens voor op 
de bank gemaakt . Al deze materialen zijn voor ons met een heel warm hart gemaakt of verzameld. 
We hebben een fijne samenwerking gehad met elkaar. We willen de Rotaryclub bij deze heel hartelijk 
bedanken voor alles. We gaan, zeker weten, heel lang samen met de ouders van onze leerlingen 
genieten van de mooie spullen en met een fijn gevoel terugkijken op onze samenwerking.  
 
Team Basisschool Prinsenbos Gilze  
 
  

 
 
 
Zie ook foto’s volgende pagina! 



 

 


