Nota bene

Nummer 2, juni 2020

Nieuwsbrief met informatieve berichten van Het Gilde voor
onze vrijwilligers
Onlangs heeft u van ons een mail ontvangen over het mogelijk hervatten van
de gesprekken tussen u en uw taalmaatje.
Wanneer u gewend was in de Bibliotheek (Babel) af te spreken is daar nu, zij
het beperkt, de mogelijkheid voor. Daarbij moeten wel de richtlijnen in acht
worden genomen. Ook zou u natuurlijk voor een wandeling kunnen afspreken
en zo samen buiten in gesprek kunnen gaan.
Wij zouden graag van u vernemen of u van plan bent om op korte termijn de
ontmoetingen weer te starten.
Trainingen en webinars
Stichting Het Begint met Taal laat de taalmogelijkheden zien tijdens corona.
Bovendien heeft de stichting een uitgebreid trainingsaanbod voor vrijwilligers
en coördinatoren. De inloggegevens kunt u opvragen bij:
info@gildedenbosch.nl.
Stichting Lezen en Schrijven
De Stichting Lezen en Schrijven laat op haar website zien hoe alles rondom
corona in eenvoudige taal verteld kan worden. Misschien ook handig om zo de
zaken uit te leggen aan uw taalmaatje. Ga naar:
https://www.lezenenschrijven.nl/wat-wij-doen/corona-in-begrijpelijke-taal/
https://www.lezenenschrijven.nl/uploads/editor/CoronaLESV2.mp4

Week van de alfabetisering
Van 7 tot 13 september vindt de week van de alfabetisering weer plaats. Het
thema zal deze keer zijn Geld. Misschien een mooie gelegenheid om u met uw
taalmaatje te verdiepen in dit onderwerp.
Ad Appel
Op internet vindt u gratis lesmateriaal: https://adappel.nl/lesmateriaal/a2inburgering.
Nieuwe coaches en ondersteuner
We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe taalcoaches, zowel voor NT1 als
voor NT2. Kent u mensen die hierin geïnteresseerd zijn, wijs hen dan op
deze mogelijkheid.
Ook zoeken we nog een nieuwe ondersteuner.
Wist u dat……..
- deze en vorige nieuwsbrieven te vinden zijn in het archief op onze
website.
- veel taalmaatjes een gratis biebpas aanvragen en deze vervolgens nooit
gebruiken. Misschien is het een goed idee om samen met uw taalmaatje
eens naar de bibliotheek te gaan en te kijken wat er aan geschikt
materiaal voorhanden is.
- Gilde een nieuwe flyer heeft. Heeft u behoefte aan promotiemateriaal
dan kunt u dat via uw ondersteuner opvragen.

Wij wensen u een fijne zomervakantie. Als u in het land blijft, hopen we dat u
kunt genieten van veel mooi weer. Maar bovenal hopen we dat u gezond blijft.

