TAALZOMER

7-12 jaar

Gent

Zomer

Nederlands voor nieuwkomers
In een ontspannen sfeer al spelend Nederlands
ontdekken en beleven.
De kinderen krijgen elke dag les op een speelse manier.
Er is sport, we doen spelletjes, we knutselen, we gaan
naar het park, we doen een uitstap, we zingen liedjes,
de animators spelen toneeltjes. Alles verloopt in het
Nederlands.

VOOR WIE
Voor anderstalige nieuwkomers van het eerste tot en met
het zesde leerjaar die maximaal 2 schooljaren in
het Nederlands les hebben gevolgd.

WANNEER & WAAR
•
•
•

maandag 29 juli - vrijdag 2 augustus 2019
maandag 5 - vrijdag 9 augustus 2019
maandag 12 - vrijdag 16 augustus 2019

Nieuwen Bosch humaniora, Lange Violettestr. 65 Gent

DAGINDELING
De kinderen zijn welkom vanaf 8u30.
We starten om 9u en eindigen om 12u30.
Op woensdag eindigen we om 15u.
Elke vrijdag zijn de ouders welkom om 12 uur
om te zien wat de kinderen geleerd hebben.
MA-DI-DO-VRIJ
8.30u
Onthaal
9.00u
Toneel
9.15u
Taalspelletjes
10.30u Pauze
10.45u Sport, spel, workshops
12.10u Liedjes zingen
12.30u Einde
WOENSDAG
9.00u -15.00u
Uitstap of culturele activiteit.
De kinderen brengen dagelijks hun eigen
lunchpakket en drankje mee. Wij voorzien
fruit en een koek.

CONTACT
Roeland vzw - info@roeland.be
09 221 60 44

INSCHRIJVEN IN 3 STAPPEN:
1. ONLINE INSCHRIJVEN
Via de school van je kind op scholen.roeland.be.
Opgelet: Inschrijven gebeurt minimum 1 week voor
de kennismaking!

2. KENNISMAKEN
We verwachten de kinderen en ouders op dinsdag
20 juni om 16u15 voor een kennismakingsgesprek
bij IN-Gent vzw, Blekerijstraat 55, 9000 Gent.
Opgelet: inschrijven gebeurt vooraf online,
niet tijdens het kennismakingsmoment!
Deze kennismaking is verplicht, want wij
maken de indeling in groepen op basis van
dit gesprek.

3. BETALEN
•
•
•

Kostprijs = 20 euro voor 4 weken.
Te storten op BE31 4487 5031 0155
op naam van Roeland vzw.
Vermeld het kamp en de naam en voornaam
van het kind.

