
Programma
week van lezen en 
schrijven 
7 tot en met 12 september
‘Laat taal je maatje zijn. 
Met taal durf je meer!’

schunck.nl

In verband met Corona graag van tevoren aanmelden door 
te bellen met 045-577200 of mail naar taalhuis@schunck.nl.

Oproep vrijwilligers
Vind je het leuk om mensen te helpen met het verbeteren van hun 
taalvaardigheden, rekenveerdigheden, computervaardigheden of  
andere basisvaardigheden! Meld je dan aan als taalvrijwilliger.  
In het Digi-Taalhuis kunnen we je hulp goed gebruiken! 
Mail ons op: taalhuis@schunck.nl 

Taal / rebus  
Weet jij wat hier staat?  
Bij een rebus worden er plaatjes in plaats van letters gebruikt. Als je een 
vis getekend ziet, dan gebruik je het woordje ‘vis’. Als er bijvoorbeeld ‘-v’ 
staat dan haal je de ‘v’ er af en hou je het juiste woordje ‘is’ over. 
Zo ga je verder tot je de hele zin hebt.  

Wij doen mee met 
de Week van Lezen 
en Schrijven Nieuwe naam 

voor de 

Week van de 

Alfabetisering!

7–13 september 2020

Kijk op
www.weekvanlezenenschrijven.nl
wat jij kunt doen.
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Uitnodiging
Van 7 tot en met 12 september is het de ‘Week van Lezen en Schrijven’. 
Er worden leuke activiteiten georganiseerd in de vestigingen van 
SCHUNCK Bibliotheek. De activiteiten zijn gratis. Loop gerust binnen  
en doe mee. Wel even vooraf aanmelden. 

Groot Stadsdictee  
Voorgelezen door wethouder Jordy Clemens  
en geschreven door SCHUNCK huisdichter  
Hub Pieters.  

Taalcafé  
Samen maken we het Groot Stadsdictee /  
Amnesty International komt vertellen over  
hun werk.

 

Taalspreekuur SCHUNCK Glaspaleis    
Samen kijken we hoe wij jou kunnen 
helpen met taalvragen.    

Theatervoorlezen:  
‘Toki, Tip en Lorus en de geheime tekens!’  
Speciaal voor peuterspeelzalen verzorgt  
Trees Verburg interactief voorlezen met  
accordeonmuziek en vertelplaten.

TAALontbijt  
Als dankjewel voor alle  
Digi-taalhuisvrijwilligers  
van SCHUNCK Bibliotheek.
 
Koken met Letters    
Tijdens koken met letters oefenen we  
met de Nederlandse taal aan de hand  
van gerechten.  

Uur van de buurt  
Doe mee aan het dictee in de wijk!  
Tijdens het Uur van de buurt besteden  
we aandacht aan Burendag en de  
Week van lezen en schrijven. 
 

2 3

Maandag 7 september 
10.00 - 11.30 uur  
Locatie Glaspaleis

Je kunt het dictee ook 
via livestream volgen in 
Bibliotheek Hoensbroek én 
in het Auditorium van  
SCHUNCK Glaspaleis. 

Dinsdag 8 september  
10.00 - 12.00 uur 
Locatie Heerlerbaan
11.00 - 13.00 uur 
Locatie Hoensbroek
11.00 - 13.00 uur 
Locatie Heerlerheide

Woensdag 9 september  
10.00 - 12.00 uur 
Locatie Glaspaleis

Donderdag 10 september  
10.00 - 12.00 uur 
Locatie Heerlerheide

Woensdag 9 september  
10.00 - 12.00 uur 
Locatie Glaspaleis

Vrijdag 11 september  
9:00-10:30 uur 
Locatie Glaspaleis 
Besloten bijeenkomst

Vrijdag 11 september  
11:00 - 13:00 uur 
Locatie Glaspaleis

Dinsdag 1 september   
10.30 – 12.00 uur  
Locatie Heerlerheide  

Dinsdag 8 september    
10.30 – 12.00 uur   
Locatie Hoensbroek          
  
Zondag 20 september 
13.30 – 15.00 uur  
Locatie  Glaspaleis                                  

Maandag 21 september  
13.30 – 15.00 uur
Locatie Heerlerbaan

Besloten bijeenkomst


