10 Jarig bestaan Family Learning
Het is zover… Family Learning heeft haar 10‐jarig bestaan gevierd.
Wisten jullie dat ongeveer 130 gezinnen meedoen in ons leerbedrijf?
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We hebben dit met gepaste trots, én met een afvaardiging van de gezinnen, gevierd op
15 april jl. in ‘de Salon’ van het Da Vinci College.
Langs deze weg willen wij jullie heel hartelijk bedanken voor de inzet, betrokkenheid en
energie die jullie stoppen in het begeleiden en stimuleren van de stagiairs. Dat gaat niet
altijd van een leien dakje, weten we uit ervaring en daarom vonden wij het leuk om er
deze keer wat tegenover te stellen. Een kortingsbon van 10 euro te besteden bij de
leerbedrijven kappers‐ schoonheidsspecialisten van het Da Vinci College.
Inmiddels is bij alle gezinnen deze kortingsbon van de Da Vinci College kappers/salons in
de brievenbus gevallen. Wij hopen dat hiervan gebruik wordt gemaakt, voor jezelf of je
partner of je kind(eren). Er zijn heel leuke stylingskapsels voor jongens of invlechten voor
meisjes… Omdat het leerbedrijven zijn, zijn de prijzen heel schappelijk. Een team van
jonge enthousiaste kappers, visagisten en
schoonheidsspecialisten staan klaar in Gorinchem
(alleen kapper), Dordrecht en Zwijndrecht.
Veel plezier.

Weet u het nog ? Ons telefoonnummer is veranderd van 0183 646858 naar 088 6576858

Verandering opleiding Zorg en Welzijn niv. 2 nieuw KD– deel 2
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De sector Dienstverlening zal het aankomend schooljaar een hele verandering
doormaken.
Family Learning kijkt daarom in hoeverre uitbreiding van de stagemogelijkheden bij de
gezinnen mogelijk is.
Door de toevoeging van o.a. de opleiding Facilitair in dit KD (Kwalificatie Dossier),
kunnen wellicht gezinnen ook hiervoor mogelijkheden bieden. Een aantal gezinnen
hebben we verzocht mee te denken welke werkzaamheden een stagiair facilitair binnen
het (gast)gezin zou kunnen verrichten. Te denken valt aan technische (reparatie)klusjes,
tuinklusjes, voorbereidend knutselmateriaal, projecten.
Dit heeft geresulteerd in een meer uitgebreide vaardigheidslijst, waar wellicht ook jouw
idee in past. We staan open voor meer suggesties.
De mogelijkheid bestaat dat we voor een student facilitair een stageaanvraag is. Of
wellicht dat er in een projectvorm gewerkt gaat worden. U merkt wel aan de laatste zin
dat dit nog niet helemaal helder is, maar we houden je op de hoogte.

Taaltips
In de bijlage ontvangt u een document met een aantal taaltips.
Als handvat, wanneer u een stagiair heeft die moeite heeft met de Nederlandse
taal.

Nieuwe website Family Learning
Sinds een aantal weken is onze nieuwe website online.
Er zijn nog een aantal puntjes die aanpassing verdienen, maar het grote geheel
staat er nu.
We hopen door middel van deze website u ook actueler te kunnen informeren, in
de zin van het aankondigen of afmelden van bepaalde gebeurtenissen.

www.family‐learning.davinci.nl

Family Training
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De vrolijke gezichten van de dames die dit jaar de trainingen voor het certificaat
hebben gevolgd.
Certificaat:
Lydia Kant
Jessica van der Linden
Lia van Musscher
Neline Nederveen

Verklaring (Eén of meer avonden gemist):
Latifa Haddouch
Marika Huijzer
Diane Huitinga
Natasja Nurse
Wendy de Rijk

Family Learning hoofdlocatie:
Mollenburgseweg 82
4205 NB Gorinchem
088 657 6858
Email: family‐learning@davinci.nl Website: www.family‐learning.davinci.nl

