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Nieuwsbrief met informatieve berichten van Het Gilde voor
onze vrijwilligers.
Week van de alfabetisering
Zoals bekend start deze op maandag 9 september. U hebt een uitnodiging
ontvangen om samen met uw taalmaatje bij de opening aanwezig te zijn.
Het idee is dat er een korte stadswandeling met een quiz plaatsvindt
waarbij ook nog een kleinigheid te winnen valt. We zijn op zoek naar
taalcoaches die bereid zijn een groepje te begeleiden tijdens de
stadswandeling. Deze start vanaf Babel (stadsbibliotheek en Muzerije).
Tijdens de week van de alfabetisering staan we met kraampjes op de
wijkpleinen om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid.
De wijkpleinen zijn te vinden in BBS Nieuw-Zuid, BBS Boschveld, De Kiek,
de Schans (Maaspoort), Helftheuvel (West), Perron-3 (Rosmalen),
BBS Hambaken, BBS HDR en Bethaniëstraat.

Grenzen stellen
Op 24 september wordt er een workshop gegeven over het stellen van
grenzen aan de vragen en behoeften van uw taalmaatje. Vaak is het
moeilijk om duidelijk aan te geven aan een taalmaatje wat u wèl en wat u
niet voor hem/haar kunt doen. Er kunnen slechts 15 personen deelnemen
aan de workshop, dus het is van belang dat u zich snel aanmeldt via
info@gildedenbosch.nl. Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst.
Bent u te laat dan kunt u eventueel op een reservelijst geplaatst worden.
Het is namelijk mogelijk dat de workshop op een later tijdstip nogmaals
wordt gegeven.
Nieuwe coaches
We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe taalcoaches. Met name is er
behoefte aan vrouwelijke coaches en aan mensen met belangstelling voor
NT1, lessen aan laaggeletterde autochtone Nederlanders. Kent u mensen,
bij voorkeur met een onderwijsachtergrond, die hierin geïnteresseerd zijn,
wijs hen dan op deze mogelijkheid.

Najaarsbijeenkomst
In het najaar wordt er een grote bijeenkomst gehouden voor alle
taalcoaches met als thema Gezondheid. Nadere mededelingen hierover
volgen.
Nieuw inlooppunt
Op vrijdag 13 september wordt er op Helftheuvelpassage 109 een nieuw
inlooppunt geopend. Er wordt daar o.a. informatie gegeven over
cursussen en trainingen, er kan geoefend worden op de computer, er
kunnen gemakkelijk te lezen boeken geleend worden en er is materiaal te
krijgen voor de lessen. Vrijwilligers die een taalmaatje in die buurt hebben
kunnen -desgewenst- ook daar hun lessen geven

