			

Meer activiteiten in de week van de Alfabetisering 9-15 september 2019
		
•
Dinsdag 10, woensdag 11 en vrijdag 13 september
			
15:00-16:30 uur Voorlees- en knutselactiviteit in de bibliotheek in Kerkdriel
		
•
Dinsdag 10 september
			
13:30-15:00 uur middag met Thee en Taal: informatie over cursus Nederlandse
			
taal, in de openbare basisschool in Brakel
		
•
Woensdag 11 september
			
Vanaf 9:00 uur open les Nederlands in het Leerpunt in de bibliotheek in Kerkdriel
		
•
Woensdag 11 september
			
10:00-12:00 uur workshop Veilig kopen en verkopen op internet in de
			
bibliotheek in Ammerzoden. Met Inge de Haas en Netty Kras
		•
Woensdag 11 september
			
14:00-15:30 uur Scrabble Café in de bibliotheek in Ammerzoden
		
•
Woensdag 11 september
			
Vanaf 14:30 uur voorlees- en spelmiddag in de bibliotheek in Zaltbommel
		
•
Donderdag 12 september
			
12:00-14:00 uur taallunch in de Brede school de Waluwe in Zaltbommel
			
met informatie over tweetaligheid, interactief voorlezen, laaggeletterdheid.
			
Stichting Kompas i.s.m. ROC-Rivor, Bibliotheek en Brede school
		
•
Vrijdag 13 september
			
14:00-16:00 uur workshop Veilig kopen en verkopen op internet in de
			
bibliotheek in Kerkdriel. Met Inge de Haas en Netty Kras
		
•
Letterpakkenspel: gezond bewegen onder begeleiding
			Maandag 9 september
08:30-14:45 uur
Poederoijen
			Dinsdag 10 september
08:00 -14:30 uur
Zaltbommel Leiboom/Spelwert
			Dinsdag 10 september
16:00-17:00 uur
Hedel Beweegtuin
			Woensdag 11 september
08:30-12:00 uur
Gameren
			Donderdag 12 september 08:30-14:00 uur
Nederhemert
			Vrijdag 13 september		
11:00-15:15 uur
Bruchem
Bovenstaande en veel andere activiteiten in de regio staan vermeld op www.weekvandealfabetisering.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Ellen van Donk van het Koning Willem I College via e.vandonkbloemscheer@kw1c.nl of 06 29 46 23 18
Joke Verkuijlen van Kompas Bommelerwaard via kompasjokeverkuijlen@upcmail.nl of 06 44 61 42 37
Grethe van ’t Foort van gemeente Maasdriel (bereikbaar t/m 9 september) via g.vantfoort@maasdriel.nl of 06 15 59 70 37

