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Beste taalcoaches en deelnemers van SSL, 

Na een zonnige zomer waarin jullie vast ook genoten hebben van weer een stuk vrijheid na 
alle corona maatregelen is nu de herfst weer in het land. 
Veel taalkoppels hebben het samen Nederlands oefenen dan ook weer opgepakt,merkten 
wij. 
We hopen in november opnieuw met de taalcoaches samen te kunnen komen en zo weer 
wat nieuwe informatie op te doen. 
Voor de taalcoaches: woensdag 9 november van 19:00 tot 21:00 uur zijn jullie van harte 
welkom in de bibliotheek voor een z.g. taalkoffiebijeenkomst. 
 
Het was altijd de gewoonte om in december met zoveel mogelijk taalcoaches en hun 
taalmaatjes samen wat kleine hapjes te eten, wat te drinken en bij te praten. 
Door corona is dit al twee jaar niet door gegaan. 
Maar we geven de moed niet op, we hebben een datum geprikt om de winter samen te 
vieren. 
Of het ook door kan gaan? De tijd zal het ons wel leren. 
 
Maar reserveer maar vast de volgende datum:  
donderdag 8 december van 16:00 uur tot 18:00 uur, in de bibliotheek… vier de winter! 
 
 
 
 
 
 

Webinar Werken aan verstaanbaarheid en uitspraak (18 oktober 2022, 
19.30-20.30u) 
. 

De uitspraak van het Nederlands is vaak een struikelblok voor anderstaligen. Wil je 
weten wat verstaanbaar spreken precies inhoudt, wat de Nederlandse uitspraak zo moeilijk 
maakt voor een anderstalige en hoe je je anderstalige kunt helpen? 

Dan is het een goed idee om mee te doen met de Webinar over werken aan 
verstaanbaarheid en uitspraak! 
 

Inhoud 

In de Webinar besteden we ook aandacht aan het geven van feedback op de uitspraak en de 
invloed van verschillende talen op de uitspraak van de Nederlandse taal. 
Om mee te doen aan een of meer Webinars moet je inloggen op de website van 
Het Begint met Taal en je aanmelden voor de Webinars. 
Het stappenplan is als volgt: 
  
→Website Het Begint met Taal 

https://hetbegintmettaal.nl/


→Taalvrijwilligers 
→Vrijwilliger via een aangesloten organisatie 
→Login Extranet voor vrijwilligers 
               Gebruikersnaam: Welzijn Lelystad TV 
               Wachtwoord: SamenWebinar21! 
 
 
Books & Beans in de bibliotheek 
 
In een gedeelte van de bibliotheek kun je sinds kort iets 
gebruiken bij Books&Beans. 
Het wordt geëxploiteerd door Concern voor werk.  
 
Je kunt er o.a. cappuccino, koffie en thee kopen. 
De huisgemaakte appeltaart is een aanrader. 
Ook zijn er diverse broodjes verkrijgbaar. 
 
Misschien een leuk idee voor taalkoppels die in de bibliotheek 
oefenen om daar eens wat te gaan gebruiken. 

De prijzen voor koffie en thee liggen rond de €2,00, tosti’s en 
diverse broodjes rond €3,50… 

 
 
 

 

 

MamaCafé en PeuterCafé in de bibliotheek:  

Elke woensdag van 10:00-12:00 uur is er het MamaCafé (waarbij papa’s ook van harte 
welkom zijn),dit is bedoeld voor ouders met een kleintje van 0 tot 2 jaar. Er is speelgoed 
voor de kleintjes en natuurlijk zijn er voorleesboekjes. En vooral heel waardevol:  
ouders kunnen samen praten over het verzorgen en opvoeden van hun jonge kinderen.  
 
Het PeuterCafé : voor ouders met een kindje tussen de 2 en 4 jaar oud is er elke 

vrijdagmorgen van 10:00-12:00 uur het PeuterCafé. Er is ruimte voor spel, voorlezen en het 

samen praten over het opvoeden van je peuter. Soms komen er medewerkers van de GGD 

en het Sportbedrijf Lelystad om informatie te geven. 

Voor onze jonge ouders is dit ook een mooie gelegenheid om het Nederlands spreken te 

oefenen en andere jonge ouders te leren kennen. 

 

We wensen jullie weer zinvolle, gezellige taalcoach-uren toe en hopelijk tot 

ziens bij  de genoemde activiteiten. Hartelijke groeten van Jos, Nicole en Elselien  

 



 

 
 


