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Dames en heren!

We’ve got it! Met trots kunnen we melden dat we winnaar zijn geworden
van de Kartiniprijs 2021 die jaarlijks door de gemeente Den Haag uitgereikt
wordt aan initiatieven die de emancipatie van vrouwen in onze stad
ondersteunen. Onze inspanningen worden gezien en gewaardeerd! 

We danken al onze vrijwilligers van harte voor hun geweldige werk en jullie
allemaal voor alle steun die wij in de afgelopen drie jaar gekregen hebben!

Bij POLKA proberen we vrouwen op vele niveaus bij hun ontwikkeling te
ondersteunen.

In november hebben we o.a. workshops voor jullie voorbereid over de kunst
van zelfpresentatie en hoe je of�ciële brieven in het Nederlands schrijft.
Voor degenen onder jullie die ook kinderen hebben, komt er een interessant
online gesprek over de culturele verschillen tussen Polen en Nederland op
het gebied van opvoeding van kinderen en een webinar over
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ondersteuning voor alleenstaande ouders in Nederland. In de Boekenclub
gaan we deze keer over biogra�eën praten.

We sluiten deze maand knallend af en gaan de derde VERJAARDAG van
POLKA samen vieren! Meer informatie over ons feest volgt binnenkort, dus
houd onze Facebookpagina in de gaten, check regelmatig je e-mailbox en
hou de vinger aan de pols!

In de tussentijd kunnen jullie onze agenda voor november bekijken.

We hopen jullie binnenkort bij POLKA te zien!

De agenda voor november

Vrijdag 5 november

19.30 uur Personal Branding, de kunst van jezelf verkopen

Vrijdag 12 november

20.00 uur Hoe of�ciële brieven in het Nederlands schrijven

Donderdag 18 november (online)

20.00 uur Alleenstaande ouder in Nederland - waar zoek je ondersteuning?

Vrijdag 19 november

19.30 uur De Boekenclub 

Donderdag 25 november (online)

20.00 uur Verschillen in de opvoeding tussen Polen en Nederland

Vrijdag 26 november

18.00 uur Derde verjaardag van POLKA

www.polkacentrum.nl

Ter herinnering: We houden 1,5 m afstand van elkaar en zijn
handdesinfectie en het invullen van de presentielijst ook verplicht
bij het bezoeken van onze bijeenkomsten.

Let op: voor alle bijeenkomsten bij ons in het centrum is
registratie verplicht. Dat kan via e-mail of door een bericht te
sturen via messenger via onze pagina:

Vrijdag 5 november om 19.30 uur
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Schrijf je in! FACEBOOK

Meld je aan! Onze Facebook

Personal Branding, de kunst
van jezelf verkopen
Hoe maak je een goede eerste indruk? Hoe kun
je zelfvertrouwen opbouwen? Hoe
communiceer je effectief en hoe gebruik je
lichaamstaal? 

"Personal Branding, de kunst van jezelf
verkopen” is een interactieve workshop

gewijd aan de theoretische en praktische aspecten van zelfpresentatie,
voorbereiding op sollicitatiegesprekken, zakelijke bijeenkomsten en
netwerken. 

De workshop wordt gegeven door Julita Davies - een ervaren spreker in het
openbaar, trainer en expert in het bouwen van merken van bedrijven, producten
en individuen (www.julitadavies.com).

Inschrijven via Messenger van POLKA op Facebook of per e-mail:
info@polkacentrum.nl.

Kosten: 5 euro

Vrijdag 12 november om 20.00 uur

Hoe of�ciële brieven in
het Nederlands schrijven
Wil je weten wat de verschillen zijn
tussen formele en informele
correspondentie? Veelvoorkomende
zinnen leren die je kunt gebruiken bij
het schrijven van brieven aan
verschillende instellingen? Oefenen met het schrijven van een brief? We
nodigen je uit voor onze training!

Aanmelden graag via de Facebookpagina van POLKA of een e-mail naar
info@polkacentrum.nl te sturen.

Kosten: € 3

Let op: deze training is in het Nederlands; het aantal plekken is beperkt.

Donderdag 18 november om 20.00
uur

Alleenstaande ouder in
Nederland – waar zoek je
ondersteuning? (online)
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Meld je aan! Onze Facebook

Een alleenstaande ouder die naar
een ander land emigreert komt
soms struikelblokken tegen.
Bijvoorbeeld door onbekendheid met
de lokale realiteit en de taalbarrière
kan het lastig zijn om de juiste
informatie en ondersteuning te
krijgen. 

Daarom nodigen we jullie uit voor
een webinar, waarin we proberen de meest urgente vragen te
beantwoorden die bij alleenstaande ouders in Nederland spelen: op welke
toeslagen je kunt rekenen, waar je hulp kunt zoeken bij gezondheidsproblemen,
bij welke organisaties en stichtingen je terecht kunt voor ondersteuning en nog
veel meer. Ook jullie opmerkingen en vragen zijn tijdens onze webinar
welkom.

Deze webinar wordt via onze fanpagina op Facebook live uitgezonden.

Facebook

Vrijdag 19 november om 19.30 uur

De Boekenclub
We nodigen jullie uit voor onze
november editie van de
Boekenclub, met als onderwerp
biogra�eën. 

Als je over interessante feiten van het
leven van beroemde mensen wil leren
of deze met elkaar delen, goede boeken aan de anderen aanbevelen, dan zien we
je graag tegemoet in POLKA!

Meld je aan via Messenger van POLKA op Facebook of stuur je een e-mail
naar info@polkacentrum.nl.

Donderdag 25 november om 20.00
uur

Verschillen in opvoeding
tussen Polen en
Nederland (online)
We nodig je uit voor een gesprek
over culturele verschillen tussen

Polen en Nederland in gezins- en schoolsituaties, vanuit het oogpunt van
Poolse ouders die in Nederland wonen. 
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Iza Franssen en Magdalena Mazurkiewicz-Oruba, twee Poolse moeders van
wie de kinderen op basis- en middelbare scholen zitten, spreken onder meer
over tweetaligheid, het proces van aanpassing van kinderen aan school en het
leven in Nederland, over vriendschappen met andere kinderen, buitenschoolse
activiteiten en gesprekken met leraren. Ook gaat het over waar ouders terecht
kunnen voor ondersteuning bij het oplossen van schoolproblemen. 

Deze webinar wordt uitgezonden via onze fanpage op Facebook.

FACEBOOK

Tot ziens in POLKA!

SHARE ON FACEBOOK SHARE ON TWITTER FORWARD EMAIL

Polka - Centrum voor Poolse Vrouwen

Regentesseplein 148

2562 GR Den Haag

Nederland 

info@polkacentrum.nl

Je krijgt deze e-mail omdat je je hebt ingeschreven om
onze nieuwsbrief te ontvangen. 

Afmelden voor de newsletter? 

(klik hier) Schrijf me uit!
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