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CORONA NIEUWS

De ontwikkelingen rondom Corona

veranderen erg snel. Wij begrijpen dat de

veranderende maatregelen kunnen

zorgen tot verwarring en/of onzekerheid

bij de cursisten en vrijwilligers. Maar de

lessen gaan nog altijd door. Wanneer je

niet naar de les kunt komen, meld je dus

alsnog gewoon af. 

Daarbij geldt er in het gebouw een

mondkapjes plicht! Vergeet dus niet een

mondkapje mee te nemen tijdens een

bezoek. 

Zoals jullie vast hebben gehoord wordt de kerstvakantie

verlengd voor het onderwijs. Bij Groen Licht is besloten om

ook de vakantie met een week te verlengen. Dit betekent dat

de laatste lessen op 20 december zijn geweest en het op 10

januari weer van start gaan. 

In de tussentijd wensen wij iedereen een hele fijne kerst.

Ondanks de maatregelen hopen wij dat iedereen kan genieten

met familie en vrienden. Maar ook hopen wij dat iedereen

goed tot rust kan komen en momentjes voor zichzelf vindt

om het turbulente 2021 mooi af te sluiten. 

 In deze speciale kersteditie lees je onze tips om de vakantie

goed door te komen. Wij kijken er al weer naar uit om

iedereen gezond terug te zien in 2022!

Het is kerstvakantie!
Ook Groen Licht verlengt de kerstvakantie

Heb je vragen over een onderwerp in

de nieuwsbrief? Wil je je aanmelden

voor een activiteit? Of vrijwilliger

worden? Neem dan contact met ons

op, of kom gezellig langs!

CONTACT
Telefoon: 077-7370181

Email: info@groenlichtnml.nl

Contactpersoon: 

Antoinette Bastiaans

Telefoon: 06 1214 7347

Hoofdkantoor Venlo

Buurthuis de Zuidpilaar

Reigerstraat 2

5912XN Venlo

Locatie Blerick

St. Samen Sterk Annakamp

Alexander van Parmastraat 22 

5923 CJ Blerick
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VAKANTIE  T IPS
In de vakantie is er tijd om lekker op de bank je favoriete

tv-programma of film van begin tot eind te kijken. Onze

binge watch tip: de S.P.E.L. Show van NPO 1. In dit

programma strijden drie bekende Nederlanders tegen

onbekende Nederlanders in een taalspel. Het spel bestaat uit

verschillende onderdelen zoals spelfouten vinden of de juiste

spelling van een woord kiezen uit drie mogelijkheden. Niet

alleen leuk om te kijken hoe de deelnemers tegen elkaar

strijden, maar ook leuk om zelf mee te doen! En het beste

aan dit programma: het heeft al drie seizoenen die gratis

terug te kijken zijn op NPO Start. Genoeg afleveringen dus

om de vakantie door te komen! Kijk de afleveringen terug

NPO Start

S.P.E.L. Show

TIJD VOOR EEN BOEK
Nog op zoek naar een laat kerstcadeau, of iets om jezelf

mee te verwennen? Een boek is de ultieme manier om

even te ontsnappen van alle hectiek van 2021. Lezen is

daarnaast een hele goede methode om aan je Nederlands

te blijven werken tijdens de kerstvakantie. 

Weet je niet waar je moet beginnen met het zoeken van

een boek voor jouw leesniveau? Uitgeverij Eenvoudig

Communiceren is de oplossing! Zij hebben namelijk een

breed aanbod van romans op de niveaus A1 t/m B1 en

van jong tot oud. Hier vind je populaire verhalen zoals

Asène Lupin (ook wel bekend van de recent verschenen

Netflix serie) en Het Rosie Effect. Maar de uitgeverij

biedt ook klassiekers van Nederlandse bodem aan zoals

Het Diner. Dit is maar een klein deel van de vele

verschillende soorten categorieën die Uitgeverij

Eenvoudig Communiceren aanbiedt. 

Handig om te weten: je kunt op de website aangeven wat

jouw niveau is. De website laat dan automatisch zien

welke boeken aansluiten en dus geschikt zijn voor jou. 

Neem eens een kijkje op de website en trakteer jezelf (of

iemand anders) op een leuk en leerzaam cadeau. 

Klik voor de website op de volgende link: Boeken |

Uitgeverij Eenvoudig Communiceren

Wat is een betere tijd om gezelschapsspelletjes te spelen

dan tijdens de vakantie. Spelletjes zijn niet alleen heel

gezellig, maar kunnen ook heel leerzaam zijn. Wij zetten

de beste taalspelletjes op een rij! 

Spel(l)en maar!

Trice Dobbelwoordspel
Gooi een groene (beginletter), rode (eindletter) en witte

dobbelsteen (aantal letters). Schrijf binnen één minuut

zoveel mogelijk woorden op met de beginletter, eindletter

en het aantal letters dat je hebt gegooid. 

Verkrijgbaar via: bol.com

Woordwizard 
Ieder krijgt een dobbelsteen en kiest een symbool, waar jij

woorden bij moet verzinnen. Ben jij een fanatieke

woordzoeker, dan is dit familiespel voor jou gemaakt.

Verkrijgbaar via: bol.com

Het spreekwoorden spel 

Spelenderwijs 78 spreekwoorden leren en oefenen met dit

leuk geïllustreerde kaartspel.

Verkrijgbaar via: bol.com

FIJNE VAKANTIE!

https://www.npostart.nl/de-spelshow/BV_101388490
https://www.npostart.nl/de-spelshow/BV_101388490
https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/boeken
https://www.bol.com/nl/nl/p/trice-dobbelwoordspel/9300000005443711/?bltgh=gOFRHnbJqzNr6qiHx-ZDgw.2_9.10.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/nl/p/woordwizard-dobbelspel-familiespel-woordzoeker-voor-het-hele-gezin/9300000003078712/?bltgh=oHIMslSEnxJDi1j8LcpDZA.2_9.10.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/nl/p/scala-het-spreekwoordenspel/1001004004724199/?bltgh=kFZuSKpifHIvcU2CwUFFqg.2_20.22.ProductTitle

