Nota bene

Nummer 3 juni 2018

Nieuwsbrief met informatieve berichten van Het Gilde voor
onze vrijwilligers.
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): privacyregeling;
In een mail van 25 mei jl bent u geïnformeerd over de wijze waarop Gilde ’s
Hertogenbosch omgaat met uw persoonlijke gegevens.
Als er nog vragen over zijn van uw taalmaatje horen wij dat graag.
Tip tv-programma’s publieke omroepen
Er is een site van de publieke omroepen waar programma’s op gezet worden met
Nederlandse, Arabische en soms Engelse ondertiteling; De link hiervoor:
www.netinnederland.nl.
Misschien leuk om je taalmaatje hierop te wijzen of samen hierin te duiken.
Week van de alfabetisering (3-8 september )
Het Bossche Taalnetwerk organiseert in deze nationale week van de alfabetisering
een paar activiteiten.
• Op het kerkplein (grote kerk) zal een kraam staan op
woensdag 5 september 09.45-13.00 uur en
zaterdag 8 september 09.45-16.00 uur.
Bezetting door de partners van het Bossche Taal Netwerk en ook zal een
taalambassadeur worden uitgenodigd aanwezig te zijn.
• Heeft uw taalmaatje opmerkelijke vorderingen gemaakt dan zou hij/zij
aanwezig kunnen zijn als taalambassadeur. Bedoeling is dat een
taalambassadeur enthousiast aan belangstellenden kan vertellen wat het
beter leren van de Nederlandse taal voor hem/haar betekent. Heeft u
belangstelling meld u dan bij het Gilde aan: info@gildedenbosch.nl.
• Voor bedrijven in de regio wordt een ontbijt georganiseerd waarbij de
werkgevers gewezen worden op het belang van taalvaardigheid.

Gezocht
Het bestuur is nog altijd op zoek naar mensen die ons werk willen ondersteunen in
de vorm van een functie in het bestuur, als coördinator of als ondersteuner. De
tijdsinvestering is overzichtelijk en vele handen maken licht werk!

Korte berichten:
• Er wordt door een student van Avans hard gewerkt aan het actualiseren van onze
website.
• Soms krijgt het Gilde een hele specifieke vraag van een deelnemer: op dit moment
staat nog een vraag open naar hulp bij het theorie-examen autorijbewijs. Als je dit
iets lijkt: graag een mail naar info@gildedenbosch.nl
• Kent u het ontmoeting café van de Franciscaner Beweging? Op woensdagmorgen van
10-12 uur is het mogelijk met elkaar Nederlands te oefenen, soms door middel van
spelletjes. Adres Van der Does de Willeboissingel 11, 5211 CA 's-Hertogenbosch

Alvast voor iedereen:
Een heerlijke, ontspannen zomer, Fijne vakantie

Het kantoor van Gilde blijft open.
Het kan zijn dat het iets langer duurt voordat u antwoord krijgt vanwege een beperkte
bezetting.

