Donderdag 10 oktober 2019

Klimophetnieuws
Deze week:



Nieuwe cursussen Nederlands
Kledinginzameling

Nederlands leren zonder te
studeren!















Data om te onthouden
Vrijdagmiddag 18 oktober
Groepen 1 t/m 4 ’s middags
vrijdag
Zaterdag 19 oktober
Start herfstvakantie tot en met
maandag 28 oktober
Dinsdag 5 november
Tot deze dag kledinginzameling

Haarlemmermeer telt steeds meer niet-Nederlandstalige inwoners. Volwassenen
met een niet-Nederlandstalige achtergrond komen in groten getale naar onze
gemeente. En ook al kunnen veruit de meesten zich prima redden in het Engels,
het leren van de Nederlandse taal is geen overbodige luxe.
Het probleem is echter vaak dat de drempel om Nederlands te leren hoog is:
mensen hebben weinig tijd en daarnaast is het nogal wat om weer ‘de boeken in te
duiken’. Bovendien staat het Nederlands ook niet bekend als een makkelijke taal
om te leren.
Vandaar dat wij het bij Talenmeester totaal anders aanpakken. In onze leslokalen
tref je geen tekstboeken aan met grammaticaregels en ook geen werkboeken met
saaie invuloefeningen. Onze docenten geven les op een natuurlijke en
breinvriendelijke manier: zij spreken Nederlands op een manier die door de
cursisten te begrijpen is: langzaam, met veel herhaling en door gebruik te maken
van hoogfrequente woordenschat. Cursisten begrijpen de taal al vanaf les 1 en zijn
vanaf les 1 al in staat om in simpele bewoordingen antwoord te geven op de vragen
die gesteld worden. De cursisten leren Nederlands door te luisteren, door te lezen
en door verhalen. Eigenlijk leren ze Nederlands zoals wij Nederlands hebben
geleerd van onze ouders: ook dat ging zonder grammaticaregels.
In samenwerking met basisschool Klimop in Hoofddorp bieden we vanaf oktober
2019 in een tweede en derde cursus deze Nederlandse lessen aan. Op maandag
14 oktober om 19:00 uur en op woensdag 16 oktober 0m 20.30 uur zullen er gratis
proeflessen zijn voor alle geïnteresseerden die willen ervaren hoe onze lessen in
elkaar steken.
Op maandag 28 oktober om 19.00 uur en woensdag 30 oktober om 20.30 uur
zullen de tweede en derde cursus starten, bestaande uit 10 lessen à 75 minuten,
prijs € 150,00 per persoon. Uiteraard staan vervolgcursussen ook in de planning.
Meer informatie in het Nederlands is te vinden op
https://www.talenmeester.nl/werkwijze/
Engelstalige informatie en de mogelijkheid tot inschrijven is te vinden op
https://www.talenmeester.nl/aanbodpagina-dal/
Via info@talenmeester.nl kan iedereen ook nog contact opnemen voor verdere
vragen.
Daarnaast organiseren we op zaterdag 28 september een open dag met als thema
Europese Dag van de Talen, waarbij geïnteresseerden gratis lessen Spaans,
Frans, Engels, Duits, Russisch en Nederlands kunnen volgen. Aanmelden is
mogelijk via https://www.talenmeester.nl/extra-informatie/

Kledinginzameling
Van maandag 14 oktober t/m maandag 4 november kunt u weer gebruikte kleding
inleveren op het podium in de aula.
Voor de ingeleverde kleding ontvangen wij 30 cent per kilo. Van dit geld kopen wij weer
leuke dingen voor de leerlingen. Denk hierbij aan spelletjes voor binnen en buiten de klas.
Dus neem uw gebruikte kleding mee naar school.
U ontvangt binnenkort nog hiervoor een speciale plastic zak maar u mag het ook in andere
zakken inleveren.

