Beste ouders/verzorgers,

Gustosamente nos di Levende Talen Papiaments ke poné bo na altura di Buki ta Konta, un
aktividat spesial pa muchanan entre 3 i 12 aña. Ku e aktividat aki nos ke stimulá lesamentu
na papiamento/u i hulandes bou di nos muchanan.

Mas abou tin informashon tokante di e dianan i orario di Buki ta Konta. Nos lo lesa online pa
e muchanan.

Ta posibel ku e meil aki por keda kompartí ku dosentenan i mayornan? Tambe por kompartí
e link pa inskripshon direktamente: https://tinyurl.com/bukitakonta

Si tin kualke pregunta, laga nos sa libremente!

Di antemano, mashá danki.

Direktiva di Levende Talen Papiaments


Registrá | Aanmelden "Buki ta Konta"
E siman aki Nationale Voorleesdagen lo kuminsá na Hulanda. Nos di Levende Talen
Papiaments lo bai lesa mas pa nos muchanan na Hulanda, Aruba, Boneiru i Kòrsou
durante di e dianan aki. Di 26 di yanüari te ku 5 di febrüari nos lo lesa kada dia saltá
ONLINE pa e muchanan.

Kada dia nos lo lesa un kuenta na papiamentu i hulandes. Nos lo presta atenshon na
algun palabranan difísil i lo kombersá ku e muchanan. E meta ta pa amplia nan
vokabulario i stimulá na komprendimentu di teksto na papiamentu i hulandes.
E kuentanan ta pa mucha entre 3 i 12 aña. Riba nos página di Facebook i Instagram
nos lo anunsiá kua kuentanan nos lo lesa pa riba kada dia.
Bo ta inskribí e muchanan pa un òf mas seshon?
De Nationale Voorleesdagen gaan deze week van start in Nederland. Speciaal voor de
kinderen in Nederland en op Aruba, Bonaire en Curaçao zullen wij van Levende
Talen Papiaments gedurende deze dagen extra veel voorlezen. Van 26 januari t/m 5
februari zullen we om de dag ONLINE voorlezen aan de kinderen.
Elke dag lezen we een verhaal in het Papiaments én het Nederlands voor. We lezen
interactief voor, schenken aandacht aan een aantal (moeilijke) woorden en gaan we in
gesprek met de kinderen. Het doel is om hun woordenschat uit te breiden en hun
leesbegrip te stimuleren voor wat betreft zowel het Papiaments en het Nederlands.
De verhalen zijn geschikt voor kinderen van 3 t/m 12 jaar. Houd onze Facebookpagina
en Instagram in de gaten, hier zullen we aangeven welke verhalen we voor gaan lezen.
Schrijf je de kinderen in voor één of meer van de voorleessessies?
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Pa mayornan | Voor de ouders
Mientras nos ta lesa pa e muchanan, abo ta lesa:
Terwijl wij aan de kinderen voorlezen, lees jij zelf:

Bestèl | Bestel Papiamentu Pika
Bestèl | Bestel De inburgering van een Antilliaan
Grátis | Gratis Moises F. Da Costa Gomez
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