Culemborg, maandag 5 november 2018

Taal

Leerhuisweek Digitale Vaardigheden
Werken met de computer, de smartphone en andere apparaten is niet
meer weg te denken uit de moderne maatschappij. Op het werk, maar
ook thuis heb je de computer steeds meer nodig. Veel informatie wordt
tegenwoordig gegeven via websites en ook aanvragen voor voorzieningen
gaan tegenwoordig via internet. Het Leerhuis kan u helpen (beter) om te leren
gaan met de computer. Van 19 t/m 23 november organiseert het Leerhuis
de eerste Leerhuisweek met het thema Digitale Vaardigheden. Bibliotheek
Rivierenland, het jongerenwerk van ElkWelzijn en onze vrijwilligers verzorgen
in deze week naast het wekelijkse programma een aantal extra activiteiten.

Digitale
vaardigheden

Meedoen? Aanmelden uiterlijk 12 november
Kijk op de achterkant van deze uitnodiging om te zien wat er te doen is.
Wilt u meedoen? Meldt u zich dan uiterlijk maandag 12 november aan bij de
kantoordienst van het Leerhuis, door langs te komen op de Heimanslaan 2 of
te bellen naar 0345-778135.

Gezondheid

Rekenen

Rondkomen

Opvoeding

Leerhuis, Wijkcentrum de Salaamander
Heimanslaan 2, 4102 JA Culemborg
0345-778135

Maandag 19 november | 10.00 - 11.00 uur
Maximaal 15 deelnemers
Wat kan ik allemaal doen in de bibliotheek?
Wat kan ik in de bibliotheek leren over het werken met de
computer?
Locatie: Bibliotheek Culemborg, Herenstraat 29, 0344-639940
Dinsdag 20 november | 10.00-11.00 en 11.00-12.00 uur
Maximaal 10 deelnemers per groep
Hoe staat het met jouw digitale vaardigheden?
Kom er achter wat je allemaal kunt doen met de computer
en hoeveel je al weet. Krijg informatie over wat het Leerhuis
Informatie & advies over:
doet als het gaat om het leren werken met de computer.
Locatie: Leerhuis, Wijkcentrum de Salaamander, Heimanslaan 2
Woensdag 21 november | 11.00-13.00 uur
Maximaal 40 deelnemers
Leerhuislunch over Digitale vaardigheden
TaalGa met anderen inRekenen
gesprek over uw ervaringenDigitale
met digitale
apparaten en social media.
vaardigheden
Locatie: Leerhuis, Wijkcentrum de Salaamander, Heimanslaan 2
Donderdag 22 november | 15.30-17.30 uur
Maximaal 15 deelnemers
Jong en Oud leren van elkaar
Jongeren zijn opgegroeid in een digitale wereld. Voor wie wat
Gezondheid
Opvoeding
ouder is, gaan deRondkomen
ontwikkelingen vaak (te) snel. Tijdens deze
middag helpen jongeren mensen die vragen hebben over de
werking van hun computer, smartphone, tablet etc. Dus neem
Vrijwilliger worden?
uw eigen apparaat mee.
Locatie: Leerhuis, Jongerencentrum
ElkWelzijn,0345-778125
Meerlaan 22,
www.leerhuisculemborg.nl
info@leerhuisculemborg.nl
0345-515227
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