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Nieuwsbrief 2021-1

Een nieuw jaar
Na het vreemde jaar 2020 zijn we dit nieuwe jaar begonnen met nieuwe energie en nieuwe plannen.
Maar nu we een paar weken verder zijn, zitten we opnieuw met beperkingen, waardoor bijna alle
activiteiten van SamenspraakBest weer stil komen te liggen.
Wij hadden als coördinatoren net weer een aantal intakes gepland, maar moeten die toch weer even
uitstellen. Ook is het nog steeds niet mogelijk om trainings- en thema-avonden te organiseren.
Helaas, we zullen geduld moeten hebben. Intussen gebruiken we onze tijd om het vrijwilligersbeleid
en de gedragscode voor taalcoaches netjes op papier te krijgen.
Wat betekent deze situatie voor jullie als taalcoaches? In principe mag je nog steeds
alleen bij iemand op bezoek komen, maar spreek wel heel goed af dat je die dag dan
de enige bezoeker bent en dat je bij klachten thuisblijft. Probeer ook tijdens de
ontmoeting wel afstand te bewaren, bijvoorbeeld door allebei aan een andere kant
van een tafel te gaan zitten. Waar mogelijk kun je ook afspreken om elkaar buiten te
ontmoeten en tijdens een wandelingetje met elkaar te praten.
Maar we begrijpen het ook heel goed als je misschien liever helemaal geen life
contact wilt hebben. Denk dan nog eens aan de mogelijkheden van video-bellen (we
worden er inmiddels allemaal steeds handiger in), en kijk ook eens naar de mogelijkheden om wat
meer te oefenen met schriftelijk taalgebruik. Als je creatief bent zijn er nog genoeg manieren om
toch contact te houden en de taal te oefenen. Bedenk ook dat contact met jou als taalcoach kan
helpen om de eenzaamheid tegen te gaan.

Webinars
Graag willen we jullie weer wijzen op het aanbod van onze
koepelorganisatie “Het Begint Met Taal”. Op hun website (onder
agenda) zie je welke webinars ze de komende tijd organiseren. De
volgende twee kunnen in ieder geval interessant zijn voor
taalcoaches.
-Webinar ‘Uitspraak NT2’ (9 februari 2021 van 19.30 tot 20.45u)
-Openbaar webinar ‘Taalcoaching op afstand’ (2 februari 2021 van 19 tot 20u)

Deze laatste webinar is vorig jaar ook al een keer gehouden en kun je eventueel op een zelfgekozen
tijdstip terugkijken. Als je de webinars live wilt meemaken, moet je je wel van tevoren aanmelden.
Dit kan via het extranet, waarvoor jullie allemaal een inlogcode hebben.
Inlognaam: Best TV
Wachtwoord: Samenspraak Best

Nieuwe taalcoaches gezocht
Naast de huidige taalcoaches zijn we nog op zoek naar een aantal jongere taalcoaches. Voor jonge
taalvragers kan het leuk zijn om contact te hebben met een leeftijdsgenoot. In de praktijk is het vaak
lastig om jongere taalcoaches te vinden. Toch kan het ook voor jongeren die bijvoorbeeld een
opleiding volgen voor sociaal werk of iets met taal doen een interessante ervaring zijn om een
leeftijdsgenoot met een andere culturele achtergrond te begeleiden. Ken je iemand in je omgeving
die zich daarvoor wil inzetten? We horen het graag!

Interessante websites
Ben je nog op zoek naar inspiratie en materiaal om met je taalmaatje aan de slag te gaan? Kijk dan
eens op de volgende websites:
https://www.hetbegintmettaal.nl/extranet/taalcoaches/
https://www.learndutch.org/
https://nt2taalmenu.nl/
https://oefenen.nl/programma/soort/taal
Leuk voor gezinnen met kinderen:
https://www.pharos.nl/kennisbank/corona-thuis-blijven-en-opvoeding-wat-kan-je-doen/

Nieuw tehuis gezocht voor speelgoed
We hebben van een aardige inwoner van Best een heleboel peuterspeelgoed gekregen van goede
kwaliteit om weg te geven aan mensen die het goed kunnen gebruiken. Voor een gedeelte van de
spullen hebben we zelf al een tehuis gevonden, maar er is nog veel meer. Denk je dat we het gezin
van jouw taalmaatje er blij mee kunnen maken? Geef het even aan ons door.

Tot slot
We hopen dat jullie allemaal gezond blijven en goede moed houden! Mochten jullie vragen hebben
of misschien juist tips voor ons hebben, laat het ons dan weten. De inloopspreekuren in Bestwijzer
kunnen helaas nu niet plaatsvinden, maar het is wel mogelijk op afspraak in een veilige spreekkamer
elkaar te ontmoeten. Ook per mail en telefonisch zijn we goed bereikbaar.

Hartelijke groeten,
Leonie, Akkie en Marike

