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Tijd vliegt en de zomervakantie staat weer voor de deur, maar helaas is het weer in Nederland
op dit moment niet in zomerse sferen. Iedereen een fijne zomer toegewenst, waar u zich ook
bevindt.

INTERESSANT VOOR LAST MINUTE BESLISSERS:
Leer Italiaans tijdens uw vakantie
1 weekse cursus in Friuli

De taalcursus wordt in augustus gegeven in een pittoresk dorpje aan
de voet van de Dolomieten in de regio Friuli Venezia Giulia, de
meest Noordoostelijke regio van Italië. Deze regio is de bakermat
van de mozaïekkunst en de terrazzo, die sindsdien door de Italianen
verspreid is over de hele wereld. Hier, in Spilimbergo, bevindt zich
de meest beroemde mozaïekschool ter wereld.
In de cursusweek heeft u in de ochtenden les, waarna u na de
middag zelf het geleerde in praktijk kunt brengen, maar u kunt
natuurlijk ook de schitterende omgeving bezichtigen.
Vraag snel de informatiebrochure aan.

In-company trainingen

DelicAra – Home made limoncello

Naast de reguliere taalcursussen geven wij ook
in-company (taal)trainingen bij bedrijven.
Denk bijvoorbeeld aan „Nederlands op de werkvloer‟ voor
uw buitenlandse werknemers of „Italiaans‟ of „Spaans‟ om
uw klantencontacten te verbeteren met landen waar deze
talen gesproken worden.
Neem voor meer informatie contact op.

Naast ons assortiment van Italiaanse
producten, kunnen wij u nu ook de
zelfgemaakte limoncello aanbieden.
Helemaal op uw smaak afgestemd.
Deze limoncello kan geheel op uw eigen smaak
afgestemd worden. Dus of u nu houdt van een
zoete of van een iets bittere limoncello, onze
limoncello is altijd perfect voor u.
Deze is tevens geschikt als relatiegeschenk en
kan voorzien worden van uw bedrijfslogo.
Interesse? Neem contact op.

NIEUW CURSUSJAAR TALEN
Start week 37 (september)

Afgelopen weken hebben we het cursusjaar voor de talen Nederlands, Engels, Spaans en Italiaans
afgesloten. De cursisten hebben even lekker de tijd om bij te komen van alle “taal- en
grammaticaworstelingen” en de vakantie biedt uiteraard een mooie gelegenheid om het geleerde in
praktijk te brengen.
Na de zomer gaan we weer verder met de taalcursussen en natuurlijk kunnen zich altijd nog mensen
aanmelden hiervoor.
Goed idee?
Neem voor meer informatie contact op
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Interne ontwikkelingen
Bijscholing

Ook intern blijven we bezig met de nodige nascholingen.
Zo gaat Antonietta Toffolo in september naar de
Universiteit van Venetië om haar didactische kennis te
verrijken over: „teaching a (foreign) language in mixed
ability classes‟.

ROMEREIS

Roma - Città Eterna

do 27 oktober – zo 30 oktober 2011

ROMA….waar begin je?
De prachtige eeuwenoude stad heeft oneindig veel
prachtige ervaringen te bieden.
Rome bezoek je niet….Rome onderga je!
Laat je overweldigen door het Vaticaan, dwaal in stille
middeleeuwse straatjes, drink een „vero‟ cappuccino of
vindt rust in een van de vele prachtige oude kerken.
Te veel om op te noemen!
Toffolo International Relations organiseert 4 dagen
(3 nachten) voor een klein groepje (max. 12 personen),
een cultuurreis naar Rome met Nederlandssprekende
begeleiding. LET OP: VOL is VOL

TIP….BOEK

Senza parole

De magie van het gebaar

Lichaamstaal en gebaren zijn
een belangrijk onderdeel van
de communicatie, van het
begrip. Gebaren en
handgebaren verschillen van
cultuur tot cultuur. Hetzelfde
gebaar kan in verschillende
culturen iets heel anders
betekenen of het kan zelfs zo
zijn, dat hetzelfde gebaar in de
ene cultuur het tegenovergestelde betekent in
de andere cultuur.
Italianen zijn bij uitstek personen die „met de
handen praten‟.

Voor info en aanmelding >>>
Wil je zelf aan de gang met Italiaanse gebaren?
Een leuk en leerzaam boekje over de Italiaanse
gebaren heet ‘Senza parole’ en is nu
bij ons te koop. Hierin worden 100 Italiaanse
gebaren onder de loep genomen en de
betekenis en het gebruik ervan uitgelegd.
Kosten:
17,85 Euro, excl. verzendkosten.
Interesse?
Voor meer informatie of om te bestellen >>>
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Previsioni Meteo Italia
Klik hier voor het actuele
weerbericht in Italië
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