Kruisbergseweg 4
Postbus 126
7000 AC Doetinchem
T: (0314) 32 67 48
E: info@rietveldlyceum.nl

Doetinchem, 16 april 2019

Telefax (0314) 36 27 76

Aan de ouder(-s), verzorger(-s) van de
leerlingen van het Rietveld Lyceum.

Referentie: 2019-117/Png/Bnn
Betreft: Taaldorp

Geachte ouder(-s), verzorger(-s),
Kunt u zich goed redden op de camping in het Engels of Duits? Dan is deze brief voor u!
Wij willen graag dat onze leerlingen de moderne vreemde talen gebruiken in een zo realistisch
mogelijke omgeving. Vandaar dat wij al een aantal jaren op school een ‘taaldorp’ organiseren. Dit
jaar is het taaldorp in week 23 van 3 tot en met 5 juni 2019. We gaan een ‘dorp’ inrichten met
verschillende situaties die je op vakantie in het buitenland tegen zou kunnen komen zoals een
restaurant, dokter, zwembad, etc.
Onze brugklasleerlingen zullen het taaldorp in gaan voor Engels en de derde klassen gaan naar
Duitsland. De leerlingen bereiden het taaldorp in de lessen voor en zullen thuis relevante zinnen
moeten leren. Op deze manier zijn ze op de dag van het taaldorp goed voorbereidt en kunnen ze
laten zien dat ze zich prima kunnen redden in Engels of Duits.
Wij kunnen uw hulp goed gebruiken!
Ook dit jaar zoeken wij mensen die redelijk goed Engels of Duits spreken en het leuk vinden om
gesprekjes te voeren met onze leerlingen. Het is vooral de bedoeling dat de leerling praat en dat u
het gesprekje begeleidt. Vervolgens vult u een simpel beoordelingsschema in.
Het taaldorp zal plaatsvinden op de volgende dagen:
maandag 3 juni Engels voor de eerstejaars
woensdag 5 juni Duits voor de derdejaars
Als u mee wilt helpen, dan kunt u een mailtje sturen naar:
h.kolkman@rietveldlyceum.nl als u interesse heeft om te helpen met Engels
j.paping@rietveldlyceum.nl als u interesse heeft om te helpen met Duits
Uiteraard bent u van harte welkom om op meerdere dagen te komen helpen!
Wij hopen dat u zin heeft om ons te helpen met dit leuke en belangrijke taalproject!
Met vriendelijke groet,
mede namens de docenten Engels en Duits

Jelly Paping, docent Duits

