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Docenten gezocht
Ken jij nog mensen die lesgeven
leuk vinden? Laat hen ons bellen of e-mailen. Ervaring in lesgeven is een pre. Wij zijn altijd
op zoek naar gezellige nieuwe
collega’s!

40 jaar bestaan
Volgend jaar bestaat Stichting Thuis
in Taal 40 jaar! Natuurlijk kunnen we
dit niet ongemerkt voorbij laten
gaan. Wij zullen ergens rond april
2013 een evenement organiseren om
dit onder de aandacht te brengen.
Tijdens dit evenement willen we alle
docenten en cursisten bijeenbrengen, zodat zij met elkaar kennis kunnen maken.

Internet
Ook wij zijn nu actiever op het internet!
Zoals je waarschijnlijk vaker hebt gehoord:
Volg ons op twitter: @StThuisinTaal
Like ons op facebook: Stichting Thuis in Taal

Gebeurtenissen
Leiden voor gevorderden
Woensdag 7 november hebben wij ons tijdens het evenement Leiden
voor Gevorderden gepresenteerd. Dit evenement werd georganiseerd
door stichting Radius en was bedoeld voor de ouderen van Leiden die
met pensioen zijn gegaan en na hun pensioen alsnog wat willen bijdragen aan de maatschappij.
Hierbij waren verschillende organisaties aanwezig die zichzelf presenteerden, Stichting Thuis in Taal was daarom ook van de partij. Na de introductie was er voor de ouderen de gelegenheid om langs allemaal
kraampjes te lopen.
Na een uurtje een aantal mensen te woord te hebben gestaan, waren
we volledig door onze flyers en visitekaartjes heen.

Groei van de organisatie
Het afgelopen jaar zijn we als organisatie flink gegroeid en hebben we
er een heleboel cursisten bij gekregen. Waar we voorheen nog wat
moeite hadden om docenten te koppelen aan beschikbare cursisten, is
het dit jaar andersom en zijn we hard op zoek naar docenten. We hebben zelfs op dit moment een wachtlijst van 10 -15 cursisten.
De PR afdeling is ook veranderd met op dit moment één werknemer:
Arshaad en een aantal die ondersteuning zullen bieden: Alvin en Mike
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