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Nieuwsbrief met informatieve berichten van Het Gilde voor
onze vrijwilligers
Bossche Taalnetwerk BTN
Op de vrijwilligersbijeenkomst van 26 november werden er vragen gesteld over
de verschillende organisaties die zich in ‘s-Hertogenbosch bezighouden met
o.a. taallessen, zoals het Gilde. Deze organisaties vallen onder het Bossche
Taalnetwerk dat als doelstelling heeft de basisvaardigheden (lezen, schrijven,
rekenen en omgaan met de computer of mobiele telefoon) van mensen te
verbeteren.
Op de site van Gilde ’s-Hertogenbosch (home>links>Bossche Taalnetwerk) is
het totaalaanbod van taalcursussen per organisatie opgenomen.
Het Bossche Taalnetwerk is bezig met een nieuwe website:
https://www.hetbosschetaalnetwerk.nl
Daar wordt een duidelijk overzicht gegeven van wie de partners zijn.
Gezondheidstools
De volgende tool kan helpen bij het bespreken van gezondheidsproblemen of
het voorbereiden op een doktersbezoek: https://www.begrijpjelichaam.nl
Ad Appel
Op internet vindt u gratis lesmateriaal: https://adappel.nl/lesmateriaal/a2inburgering

Expositie Dichter op de Koffie
Een groep van 10 ouderen volgt in Den Bosch bij SAS de cursus Dichter op de
koffie. De gedichten gaan bijvoorbeeld over de natuur, reizen en herinneringen

aan mensen of dingen. De ouderen exposeren hun gedichten van 21 januari
t/m 5 februari in BABEL, in de BiEB aan de Hinthamerstraat. De toegang is
gratis. Misschien een goed idee om samen met je taalmaatje naartoe te gaan.
Voor meer informatie kun je kijken op https://www.bibliotheekdenbosch.nl/
of op de website van de docent Gretha Goettsch: https://schrijftotaal.nl/
OPROEP
Wij zoeken binnen ons eigen bestand van vrijwilligers
TAALCOACHES voor het project
Van A naar B : voorbij de grenzen van mijn taal.
De deelnemer aan dit project volgt lessen bij het Koning Willem1 College. Het
doel is het taalmaatje binnen 1 jaar het niveau B1 te laten behalen. De
taalcoach ziet de deelnemer (taalmaatje) 1 x per week gedurende 1 à 1,5 uur.
Taalcoach en taalmaatje maken samen afspraken over de tijd en plaats waar
de begeleiding / ondersteuning bij het huiswerk plaatsvindt. Een coördinator
van het Gilde ondersteunt de taalcoach gedurende de gehele lesperiode.
Het project loopt van januari tot en met december 2020.
Graag horen wij, liefst voor 12 december, of u hiervoor interesse heeft.
Wilt u zich aanmelden of wenst u meer informatie: info@gildedenbosch.nl
Wist u dat……..
Deze en vorige nieuwsbrieven te vinden zijn in het archief op onze website.
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