
Beste leden, vrijwilligers en vrienden van POLKA,

  

We gaan gedeeltelijk weer open in Regenvalk!  

Hebben jullie ons gemist? Zijn jullie blij? We zijn ook blij! 

De Regenvalk wordt voor ons geopend, uiteraard volgens de nieuwe

voorzorgsmaatregelen. Dit is de eerste stap om terug te keren naar de

normale situatie en naar regelmatige bijeenkomsten bij Polka. 

In juni zijn er twee bijeenkomsten: workshops met een beperkt aantal

deelnemers en verplichte inschrijving. Daarnaast hebben we op

vrijdagavond nog steeds live uitzendingen op onze FB fanpagina: 

https://www.facebook.com/POLKA-centrum-voor-Poolse-vrouwen-in-Segbroek-

2357679464512824/  

  

Vorig jaar, in deze periode waren we druk bezig met de voorbereidingen voor

de Dag van het Kind op het Newtonplein. Dit jaar kon dit evenement helaas niet

doorgaan; mooie herinneringen hebben we van vorig jaar en we gaan ervan uit

dat het volgende event succesvol zal zijn. 

In juni gaan we bij POLKA ons niet te veel meer op de crisis richten maar
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over alledaagse en vooral praktische zaken praten. 

We hebben voor jullie een zeer interessant programma, waaronder twee

workshops in Regenvalk voor ouders en verzorgers met als thema relaties

binnen het gezin en maar liefst vier onlinebijeenkomsten met verschillende

thema’s.

Wees geduldig, blijft gezond en we zullen elkaar weer snel zien.

Fot: Piet Gispen, project Het Haags Verhaal.

Programma voor juni 2020
Vrijdag 5 juni 
20.00 Alles over UWV-uitkeringen (online)

Vrijdag 12 juni 
20.00 Basisonderwijs in Nederland (online) 
19.30 Over leiderschap binnen het gezin; workshop (locatie: Regenvalk)

Woensdag 17 juni 
20.00 Vrijwilligerswerk - investeren in jezelf (online)

Vrijdag 26 juni  
20.00 Mode in tijden van een crisis. Tips & trucks (online) 
19.30 Een puber thuis; workshop (locatie: Regenvalk)

Subscribe Past Issues RSSTranslate

http://eepurl.com/gmSI6z
https://us20.campaign-archive.com/home/?u=ed1283797cf6e473349e0df66&id=9a16f37358
https://us20.campaign-archive.com/feed?u=ed1283797cf6e473349e0df66&id=9a16f37358
javascript:;


Alles over UWV-uitkeringen (online) 
Vrijdag 5 juni om 20.00 uur

We nodigen jullie uit voor de volgende bijeenkomst over financiële hulp met onze
expert - mevrouw Anna Gołębiowska, maatschappelijk werker bij GGZ
Keizersgracht in Voorburg. 
Dit keer gaan we het hebben over een Werkloosheidsuitkering. Wanneer kom je in
aanmerking voor een WW-uitkering? Voor hoelang? En wat is de hoogte van
een WW-uitkering? Wanneer kom je in aanmerking voor een
ziektewetuitkering?  
 
Dit allemaal in onze live uitzending op vrijdag 5 juni op onze FB fanpage.

Basisonderwijs in Nederland (online) 

Vrijdag 12 juni om 20.00 uur

Op 12 juni gaan we het hebben over de basisscholen in Nederland. Hoe kies ik een
school die aan mijn verwachtingen voldoet? Welke richting: Nutsonderwijs,
katholiek, protestant, misschien Montessori of Waldorf? Wat is het verschil in het
onderwijssysteem in Nederland en Polen? Waarom kunnen de kinderen de lessen
niet missen? Hoe kan je Poolse kinderen voorbereiden voor wat hen te wachten
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staat op een Nederlandse school? Wat is de Cito eindtoets? 
 
Onze gasten Agata Malta-Meglicz en Anna Held-Kobylińska zullen proberen deze
en vele andere vragen te beantwoorden. 
 
Agata Malta-Meglicz - Hogeschool Utrecht, in het verleden actief in het Mentor
programma ter ondersteuning van Poolse leerlingen in het onderwijs in Nederland en
de Poolse School in Den Haag, waar ze in het bestuur zat. 
Anna Held-Kobylińska - PAPLA Kletskous, logopediste en specialist in tweetaligheid. 
  
We nodigen jullie uit om deel te nemen aan onze live uitzending op vrijdag 12 juni
op onze FB fanpage.

Over leiderschap binnen het gezin 
Vrijdag 12 juni van 19:30 tot 21:30 uur

De stichting Poema en de stichting Familylab Polen nodigen ouders en
verzorgers uit om deel te nemen aan de workshop “Over leiderschap binnen
het gezin”. 
Met deze workshop over wijs leiderschap van volwassenen willen we u ertoe
bewegen stil te staan bij de waarden die u aan uw kinderen wilt doorgeven, en
onze kennis delen met betrekking tot wat hierbij effectief is en hoe we autoriteit
kunnen opbouwen in deze tijd van autoriteitscrises. 
Vragen jullie je af wat verantwoordelijk leiderschap van volwassenen betekent? 
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Zouden jullie gidsen willen worden voor jullie kinderen, maar voelen jullie je
verdwaald tussen de tientallen zienswijzen die aangeboden worden? 
  
Als jullie antwoorden zoeken op deze en vergelijkbare vragen, kom dan naar de
workshop over ouderlijk leiderschap, waar jullie de gelegenheid zullen hebben
om stil te staan bij jullie twijfels. 
  
Adres: Wijkcentrum de Regenvalk, Regentesseplein 148, 2562 EN Den Haag 
Kosten: €5 voor een bijeenkomst, €20 voor de hele cyclus (vijf bijeenkomsten) 
Let op! Het aantal deelnemers is beperkt. 
Aanmelden is verplicht via: iza.franssen@stichtingpoema.nl 
  
De bijeenkomst wordt verzorgd door Iza Franssen - gecertificeerde Familylab
Polska trainster, moeder van Tosia (13 jaar oud) en Maks (10 jaar oud).

 

Vrijwilligerswerk - investeren in jezelf (online) 
Woensdag 17 juni om 20.00 uur

Ik kan het niet. Ik ben bang. Ik red het niet. Ik ben hier niet geschikt voor. Ik
weet niet eens waar ik moet beginnen. Daarbij, spreek ik geen Nederlands, ken
ik hier niemand en sta er alleen voor. 
Heb je soortgelijke gedachten in je hoofd die je ervan weerhouden om meer te doen
en je dromen te realiseren? 
  
We nodigen jullie uit voor een bijeenkomst met onze vrijwilligers Sylwia en
Małgosia. Ze zullen vertellen hoe het vrijwilligerswerk hen heeft geïnspireerd en
nieuwe deuren heeft geopend voor persoonlijke en professionele ontwikkeling
en welke activiteiten hen daarbij hebben geholpen. Een van hen heeft onlangs een
baan gevonden waarvan ze niet eens durfde te dromen, de ander na veel jaren in
Nederland te leven, heeft de motivatie gevonden om de Nederlandse taal te
gaan leren. 
  
We nodigen jullie uit voor dit gesprek op onze FB fanpage.
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Mode in tijden van een crisis. 

Tips & trucks (online) 
Vrijdag 26 juni om 20.00 uur

De manier waarop we ons kleden beïnvloedt ons zelfvertrouwen, ons gedrag,
hoe we spreken, hoe we bewegen, maar ook hoe we gezien worden door de
omgeving. 
 
Kun je je mooi en waardevol voelen zonder te veel uit te geven? Het coronavirus
heeft ervoor gezorgd dat velen van de ene op de andere dag zonder inkomsten
kwamen te zitten. Hebben we dan echt weer nieuwe kleding nodig in onze kast? 
 
We zullen over de kracht van kleding, de juiste keuze en hoe moeilijke tijden
creativiteit uit ons halen met gecertificeerd stylist Magda Kawecka-Popiołek
praten. Zoals ze zegt: “In kleding is de vrouw die het draagt belangrijkst en niet
de nieuwste modetrends.” 
  
We nodigen jullie uit voor een live uitzending op onze FB fanpage.
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Een puber thuis 
Vrijdag 26 juni van 19:30 tot 21:30 uur

Moet een leven met een puber in huis veel conflicten betekenen?
Hoe kan je iemand begrijpen, die op dit moment heel anders is dan jij en
bij elke beweging dit manifesteert?
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Hoe om te gaan met angst over de gevolgen van het gedrag van een
puber op school en tussen leeftijdsgenoten?
Hoe kan je hem een steunen, zodat hij hier gebruik van maakt?
Hoe en waar grenzen stellen?

  
De stichting Poema en de stichting Familylab nodigen jullie uit om samen op zoek te
gaan naar de antwoorden op deze en andere vragen tijdens de workshop gewijd aan
het thema relatie tussen volwassenen en puber. De essentie van het wijs
ondersteunen van een puber in zijn laatste opgroei fase, is zorgen voor een
goede relatie gebaseerd op authenticiteit, wederzijds vertrouwen en respect. 
  
Adres: Wijkcentrum de Regenvalk, Regentesseplein 148, 2562 EN Den Haag 
Kosten: €5 voor een bijeenkomst, €20 voor de hele cyclus (vijf bijeenkomsten). 
Pas op! Het aantal deelnemers is beperkt. 
Aanmelden is verplicht via: iza.franssen@stichtingpoema.nl 
  
De bijeenkomst wordt verzorgd door Iza Franssen - gecertificeerde Familylab
Polska trainster.

Graag, tot ziens!
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Copyright © 2019, All rights reserved. 
Polka- Centrum voor Poolse Vrouwen in Segbroek 

 
Ons e-mail: 

polka.segbroek@gmail.com 
 

Afmelden voor de newsletter: 
Schrijf me uit! 
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