Taal in the Picture - Lager onderwijs
Dit is een warme oproep aan alle ouders, die een andere taal spreken dan Nederlands.
Iedere generatie wordt verbaal sterker en daar werken we graag aan mee, maar hoe goed kunnen
onze leerlingen zich uitdrukken in een andere taal. Een andere taal die voor sommige leerlingen
misschien gewoon hun moedertaal (of tweede taal) is en die zij ook eens graag in de kijker zetten.
Daarom organiseert VROBA oudercomité in samenspraak met onze school GO! De Blokkendoos
'Taal in the picture' tijdens de week van 12 tot 16 maart 2018.
De bedoeling is om andere talen te verkennen aan de hand van een interactief spel en dit
gedurdende 25 minuten per klas wat neerkomt op één volledige schooldag gezien het aantal
klassen.
Bent u geïnteresseerd, gelieve dan contact op te nemen via oudercomite.blokkendoos@gmail.com en
dit vóór vrijdag 23 februari 2018.
Ik kan en wens deel te nemen op (omcirkel wat past):
Maandag 12 maart 2018

8u30 tot 15u30

8u30 tot 12u05

12u45 – 15u30

Donderdag 15 maart 2018

8u30 tot 15u30

8u30 tot 12u05

12u45 – 15u30

Vrijdag 16 maart 2018

8u30 tot 15u30

8u30 tot 12u05

12u45 – 15u30

Mocht u Nederlands niet machtig zijn, geen probleem het draait deze keer om uw Taal!
----A warm appeal to parents who speak a language other than Dutch.
Every generation is becoming verbally stronger than the last/previous generation but can they also
express themselves in another language?
We would like to introduce our children to different languages by means of interactive games.
The P.T.A of De Blokkendoos wants to organize ‘Language in the picture’ from March 12th until the
16th.
The purpose of ‘Language in the picture’ is that each day for 25 minutes, the children can discover
another language by means of interaction.
If you speak a different language than Dutch and you have some time to help us out, mark the date
and time (see above) you are able to come or contact us on
oudercomite.blokkendoos@gmail.com before Friday, 23 February 2018.
Thank you!!!
I can and wish to participate see above for the dates and mailadres.
If you can't speak Dutch, no problem this time the focus is on your Language!

