Cursus Pools voor beginners (niv.2)
Wil je Pools leren in Veghel en tegelijkertijd deelnemen aan een goed doel?
Dan is dit de juiste cursus! De Stichting Veghel Ontvangt Kinderen organiseert een cursusclub om
geld in te zamelen voor de Poolse kinderen die elk jaar verblijven bij families in Veghel en
omgeving. De stichting VOK organiseert al 25 jaar vakanties voor kansarme kinderen uit het
Poolse Tychy. Het gaat om kinderen die gebukt gaan onder de stress van opgroeien in een gezin
met maatschappelijke- en economische problemen. VOK laat deze kinderen weer even kind zijn
door hen een warm gezinsleven te laten ervaren en zo hun zorgen even te vergeten.
De stichting draait op vrijwilligers, wij krijgen geen subsidie en moeten dus zelf activiteiten
organiseren om de inkomsten bij elkaar te sprokkelen om de kinderen een vakantie met
programma aan te bieden. Wil je meer weten over de Stichting, ga dan naar
www.veghelontvangtkinderen.nl
Over de docent
Mijn naam is Barbara van Dommelen. Mijn passie is talen. Pools is mijn moedertaal en ik zal met
veel plezier de kennis van deze mooie taal doorgeven. In Polen heb ik aan de universiteit Engelse
taal en cultuur gestudeerd en zakelijk Russisch. Als vrijwilliger bij OSStoja, Poolse CultureelEducatieve Vereniging geef ik de Poolse taal en cultuur door aan de peuters. Ik zit ook in het
bestuur van Veghel Ontvangt Kinderen. Ik ben moeder van twee kinderen, die worden tweetalig
opgevoed. Ik weet nog goed hoe het is om een vreemde taal te leren, want ik leer Nederlands
nog elke dag. Samen zullen we de Poolse taal onder de knie krijgen! Serdecznie pozdrawiam.:-)
Over de cursus
De cursus bestaat uit 24 lessen van anderhalf uur en vindt plaats Veghel . De cursus is met name
gericht op praktisch gebruik in alledaagse situaties. De nadruk ligt op het bestuderen van de
grammatica maar er wordt zeker ook aandacht besteed aan conversatie in kleine groepjes en
taalspelletjes.
De cursuskosten dient u vooraf te voldoen. Dit kan door het bedrag over te maken op:
Rabobank Uden/Veghel
Banknummer: NL52RABO 0163325391 tnv Stichting Veghel Ontvangt Kinderen.
De betaling dient ineens te worden voldaan uiterlijk 5 september 2015.
Na ontvangst van uw betaling sturen wij u een bevestiging van uw inschrijving.
We werken in kleine groepjes, van maximaal 8 personen.
Indien de cursus geen doorgang vindt wegens te weinig deelname, dan ontvangt u uiteraard het
cursusgeld a euro 240,= terug. Tenzij u dit bedrag of deel ervan wilt doneren aan de stichting.

Lesmateriaal:
Zal besteld worden via de docente. Kosten ca E 10,= Indien u instroomt, heeft u ook het material
uit het eerste jaar nodig, kosten E 35,=)
Prijs van de cursus
Aantal lessen
Startdatum
lestijden
Cursuslocatie
Docent

euro 240,= exclusief materiaal
24
17 september
donderdag 20.00 – 21.30 uur
Veghel
Barbara van Dommelen

Lesdata 2015 / 2016

September : 17-24
Oktober
: 1-8-15-22
November : 5-12-19-26
December : 3-10-17
Januari
: 7-14-21-28
Februari : 4-18-25
Maart
: 3-10-17-24

Vakantie:

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnaval

: 26 t/m 30 oktober 2015
: 21 dec t/m 4 januari 2015/2016
: 8 t/m 12 februari

U kunt deze cursus uiteraard volgen zonder gastouder te zijn!
Indien u vragen heeft of meer informatie wenst over de cursus ofwel de stichting Veghel Ontvangt
Kinderen, dan kunt u contact opnemen met:
Barbara van Dommelen
Marjolein Schulten

: barbaravandommelen@home.nl (vragen over de cursus)
: marjolein@schulten.nl (St. VOK)

