Beste begeleider(s),
Jullie cliënten / onze cursisten komen elke week weer vol enthousiasme naar onze Avondscholen in Centrum en
Zuid. voor allerlei cursussen en een flinke dosis gezelligheid. Onder begeleiding van professionele docenten en
gemotiveerde vrijwilligers leren ze op (maandag > Centrum), dinsdag en donderdag o.a. gezond koken, sporten,
schilderen, Nederlands of rekenen.
Onze cursisten gingen met flyers op pad om hun medebewoners ook warm te maken voor een leerzaam en
gezellig jaar op de Avondschool. Toch kregen we minder nieuwe aanmeldingen dan gehoopt. Nu doen we een
nieuwe poging, want nieuwe, leergierige cursisten zijn uiteraard nog steeds meer dan welkom!

Wat maakt Accent Avondschool zo speciaal?


Je leert er een boel vaardigheden die je in het dagelijks leven ook nodig hebt, zoals koken, Engels,
computer-vaardigheid, rekenen, schrijven, en lezen



Je kunt leuke hobby’s ontwikkelen, bijvoorbeeld djembé spelen, zingen in een koor, toneelspelen,
tekenen en schilderen



Ons grote aanbod (13 cursussen) wordt komend schooljaar nog verder uitgebreid. Zie onze
website: www.accentavondschool.nl



Themaprojecten, zoals ‘Hoe word ik een goede buur?’, ‘Hoe word ik “Brandmeester”?’ en ‘Frisse
types’, waardoor cursisten zich verstandig, verantwoordelijk en netjes leren gedragen



Het hele team op de Avondschool is gepassioneerd, kundig, ervaren en geduldig. Zij kunnen
cursisten uitstekend op hun gemak stellen



Je leert op de Avondschool allerlei klasgenoten vanuit de hele regio kennen en je kunt nieuwe
vriendschappen opdoen



Er zijn lessen op maandag-, dinsdag- en donderdagavond, zodat je genoeg keuze hebt en zelfs
meerdere cursussen kunt volgen



Er kan vervoer worden geregeld via Groepsvervoer van RMC, waarmee de cursisten elke week
netjes op tijd worden opgehaald en thuisgebracht



Naast de cursussen zijn er ook allerlei sociale activiteiten, zoals het Kerstfeest (inclusief diner!) en
het Eindfeest boordevol optredens in de Bibliotheek Rotterdam



De cursuskosten zijn heel laag: € 75,00 voor één avond of € 115,00 voor 2 lesavonden per jaar

Om echt de sfeer te proeven kunnen jullie het beste samen met geïnteresseerde cliënten – langs komen op
onze Avondschool. De inschrijfavond is op donderdag 7 september vanaf 19.00 uur. Dan kunnen jullie
kennis maken met de locatie, de docenten, de vrijwilligers en de andere cursisten.
We kijken uit naar jullie komst!
Accent Avondschool Centrum
Vijverhofstraat 97
3032 SH Rotterdam
Tel: 0628227164

Met vriendelijke groet,
Namens team en cursisten van Accent Avondschool Centrum

