Toolkit met
4 leuke, kant-enklare activiteiten
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Download onze toolkit. U kunt kiezen uit 4 leuke
taalactiviteiten. Meer uitleg per activiteit vindt u
in onze handleiding. Mail de handleiding door of druk
deze af als poster en hang het op. Inspireer uw collega’s
en maak er een teamactiviteit van.

Onze uitdaging voor u:
1.
2.
3.
4.
5.

druk onze 5 taaltegeltjes af;
hang ze op;
laat u inspireren;
ga zelf aan de slag met één van de sjablonen;
deel op Facebook.

MAAK UW EIGEN TAALTEGEL
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Veel feiten over het Nederlands zijn bij veel
mensen niet bekend. Voeg een taalweetje toe aan
uw e-mailhandtekening en laat zo het Nederlands
tot leven komen.

ZET EEN TAALWEETJE IN UW
E-MAILHANDTEKENING OF
DEEL OP UW FACEBOOKPAGINA

1. Kies uit één van de 6 interessante taalweetjes.
2. Plak uw favoriet in uw handtekening of deel
op Facebook.
3. Verras uw ontvanger met een taalweetje om nooit
te vergeten.
ONTDEK DE 3 ANDERE
ACTIVITEITEN
OP DE VOLGENDE
PAGINA

DEEL VOOR 13 OKTOBER UW TAALPLEZIER OP FACEBOOK MET

#WEEKVANHETNEDERLANDS
FACEBOOK.COM/WEEKVANHETNEDERLANDS

Hoe werkt het?
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Net zoals het Nederlands taalregels heeft, hebben ook
onze activiteiten enkele spelregels. En die zijn eenvoudig:
• doe mee;
• druk de activiteit af;
• druk de activiteit af;
• inspireer anderen en deel het resultaat op Facebook met
#WeekvanhetNederlands;
• meld uw activiteit aan op:
weekvanhetnederlands.org/activiteit_aanmelden

Hebt u een favoriet Nederlands woord dat u leuk
of inspirerend vindt?

MAAK EEN TAALMUUR MET
UW FAVORIETE WOORDEN
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1. Schrijf het op een kleurrijke post-it.
2. Hang de poster op een muur.
3. Plak de poster vol met post-its met
inspirerende woorden.
4. Ga nog een stapje verder en probeer om er een gedicht
van te maken.

Hebt u altijd al eens met een dikke stift door een
Nederlandse tekst willen gaan? Leef u uit op onze tekst.
Let op: schrap niet te veel. U moet eindigen met een gedicht.
1. Druk de tekst af.
2. Hang het op of deel het op Facebook.
3. Nodig anderen uit om mee te schrappen.

SCHRAP WOORDEN
EN MAAK EEN GEDICHT

DEEL VOOR 13 OKTOBER UW TAALPLEZIER OP FACEBOOK MET

#WEEKVANHETNEDERLANDS
FACEBOOK.COM/WEEKVANHETNEDERLANDS

