CultureEffort

Pieterburen
Ontmoetingsplek voor taal en cultuur op
het Hogeland
CultureEffort is de bundeling van een reeks bestaande initiatieven en ideeën op het gebied van
cultuur en taal, vooral de Franse.
Bewogen vanuit het idee dat de wereld van nu en van morgen sterk bepaald wordt door een ieders
persoonlijke culturele bagage, probeert CultureEffort een eigen bijdrage te leveren aan de
inspanning die daarvoor nodig is. Dat inspanning tegelijk ontspanning kan zijn, proberen we te laten
zien door een gevarieerd aanbod aan cursussen en activiteiten met elk een verfrissende aanpak.
Nu : inschrijvingen lentecursussen Frans gestart
Nieuw: Pilot Vreemde talen? Vroeg beginnen! - Frans voor kinderen
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Inschrijvingen lente-cursus Frans gestart
De vrieskou is uit de lucht en de tuinen staan nog niet in volle bloei. Hèt moment om te investeren
in talenkennis. Tot aan de zomervakantie maken we daarom ruimte voor een aantal korte
cursussen Frans EN een pilot voor kinderen.
De 'wat-en-hoe'- cursus Frans voor een kant en klaar gebruik zonder hoofdbrekers. Een korte
cursus gericht op het snel kunnen gebruiken van eenvoudige taal in alledaagse situaties.
‘Vreemde talen? Vroeg beginnen!’ Het aanleren van een vreemde taal is niet alleen handig voor de
communicatie, het breidt ook je culturele horizon uit EN vergroot je algehele taalgevoel. Ook het
aanleren van volgende vreemde talen wordt er gemakkelijker van. En steeds geldt: hoe vroeger en
hoe vreemder, hoe beter! Daarom starten we een pilot Frans voor kinderen. We beginnen met
kinderen grofweg van groep 4 t/m groep 7. Er is plek voor maximaal 5 kinderen en de lessen
vinden plaats direct na schooltijd in Pieterburen. Er is een inloop met drinken met wat lekkers.

Kosten voor de 'Wat-en-hoe'-cursus: 6 lessen, € 65,- excl. 'Wat-en-hoe'-taalgids.
Kosten deelname Pilot Frans voor kinderen : € 10,- per kind per les. Min. 8 lessen.
Voor meer informatie en voor overleg, zie:
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