Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) en aan de
leerlingen van de klassen m_m2 m_h2 en m_a2

Mijdrecht, 25 maart 2019
Betr.: Taaldorp tweede klassen; ons kenmerk 20190325-813
Geachte heer, mevrouw, beste leerling,
Op woensdag 3 april a.s. organiseren de secties Frans en Duits voor de tweede klassen
een Taaldorp. Tijdens dit evenement zullen de leerlingen hun geleerde talenkennis bij
deze moderne vreemde talen in de praktijk gaan brengen.
In nagebootste alledaagse situaties gaan de leerlingen actief spreken. Een product kopen
in een winkel? Met een leeftijdgenoot een interview houden en zo iets te weten te komen
over de ander? In een restaurant eten en drinken bestellen? Het zijn allemaal situaties
die op 3 april de revue zullen passeren.
Gedurende deze dag zijn er diverse klaslokalen omgetoverd tot decor van verschillende
spreekoefeningen. Afwisselend spreken de leerlingen Frans en Duits. In de lessen is en
wordt er op dit moment druk geoefend voor het Taaldorp. Binnenkort is het tijd voor de
proeve van bekwaamheid: wie zal er als echt talenwonder alle situaties in iedere taal
aankunnen? Wij horen het graag op 3 april!
De klassen worden volgens onderstaand schema bij het Taaldorp verwacht. Tijdens de
overige uren gaan de reguliere lessen gewoon door en hebben de leerlingen les.
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Het Taaldorp vindt plaats in de lokalen
119 t/m 125. Ter plekke krijgen de leerlingen
te horen in welk lokaal zij voor de betreffende
onderdelen/talen worden verwacht.

Nous souhaitons bonne chance aux tous nos élèves! Wir wünschen unseren Schülerinnen
und Schülern viel Erfolg!
Met vriendelijke groet,
VeenLanden College
Sectie Frans
Sectie Duits
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