WEEK VAN DE ALFABETISERING
2019
Alle activiteiten zijn gratis

Openstelling taallessen bij Piëzo
Ervaar het succes van de Piëzo methodiek. Alle
taallessen zijn van 9-09 tot 13.09 vrij toegankelijk.
De Locaties zijn in Oosterheem, Meerzicht,
Buytenwegh en Palenstein: De lessen starten van
9.15 -11.15 uur en in het Piëzo Centrum
Buytenwegh ook op de woensdagavond van 19.3021.00 uur.

Lekkere hapjes met verhalen uit het
thuisland
Op woensdag 11-09 komt Sahand Sahebdivani in
het Forum verhalen vertellen voor ouders en
kinderen. Iedereen neemt wat lekkers mee.
Tijd: 12.30 – 15.30 uur.

Taalvrijwilligers in het Zonnetje
Voor iedereen die taalvrijwilliger is of interesse heeft om
taalvrijwilliger te worden.
Op donderdagavond 12-09 zal wethouder J. Iedema alle
taalvrijwilligers in het zonnetje zetten. En is er een speciaal bedankje
voor de Taalvrijwilligers.
Deze avond zullen er ook 2 gratis workshops worden aangeboden.

-

Openstelling Praathuis Gilde
Samenspraak
Ontbijt & Voorleesochtend bij
VluchtelingenWerk & NL Educatie
Op woensdag 11-09 organiseren wij op onze
locatie aan de Herenwaard 183 in de wijk
Meerzicht een voorleesochtend met een
lekker ontbijt. Het begint om 10:00 tot 12:00
uur (inloop vanaf 09:30). Iedereen is welkom

Interculturele communicatie.

Activerende werkvormen.
Ook kan u informatie krijgen om taalvrijwilliger te worden.

Op donderdag 12-09 is er van 13.00 uur tot
15.00 uur in wijkcentrum Meerzicht een speciale
editie van het Praathuis. Kom gezellig langs en
ontmoet elkaar in het Praathuis.

Tijd 18.30 tot 22.00 uur. Locatie Forum stadhuisplein 1

Taalleerders vertellen hun verhaal
Op vrijdag 13-09 is er van 19.00 tot 22.00 uur
een mooie interactieve avond.

Maak een krachtige CV bij het
Leerwerkloket
Op donderdag 12-09 organiseert het
leerwerkloket een workshop met als
thema CV opstellen Tijd: 10.00-12.00
uur in het Forum (Stadhuisplein 1)

Feestelijke editie van het Digi-Taalcafé

Test uw taalniveau en haal een
lekker ijsje bij de ijskar
Kom gratis langs bij de Digi-Taalhuis ijskar

Leer tijdens deze avond meer over de
achtergrond van de taalleerders. De opening
van deze avond wordt verzorgd door een
Russisch muzikaal duo.
Harrie draagt Javaanse gedichten voor,
begeleid op de gitaar. Roula vertelt over de
Syrische cultuur.
Forum café, stadhuisplein 1

Op vrijdag 13-09 is van 09.30 tot 11.30 uur een
feestelijke editie van het Digi-Taalcafé in het Forum.
Tijdens deze bijeenkomst kan u informatie krijgen
over de taalpartners, is er een taalbingo en ervaart
u hoe een informele taalles eruit ziet.

Test uw eigen taalvaardigheid en krijg een
lekker ijsje op zaterdag 14-09 van 11.30 tot
14.30 uur in het stadshart van Zoetermeer.
Wethouder I. ter Laak zal de speciale ijskar
openen door als eerste de taaltest te maken
om een lekker ijsje te krijgen.

