Spaans Gevorderden (start woensdag 10
oktober in Munstergeleen en 8 oktober
in Elsloo)
Spaans Gevorderden
Aan deze cursus kunt u deelnemen als u al enkele jaren een cursus Spaans bij
ons of elders heeft gevolgd.

De kosten bedragen € 77,-.

Het lesmateriaal is niet bij de prijs inbegrepen, maar zal in overleg met de
cursusleidster door uzelf dienen te worden aangeschaft.

Er zijn 2 gevorderden groepen, die in Munstergeleen starten op
Woensdag 10 oktober van 09.00-10.30 uur
Woensdag 10 oktober van 11.00-12.30 uur
Deze cursus vindt plaats in het Gemeenschapshuis het Trefpunt
Pancratiusstraat 23 Munstergeleen.

Er is 1 gevorderde groep, die in Elsloo start op
Maandag 8 oktober van 09.30-11.00 uur
Deze cursus vindt plaats in het Maaslandcentrum in Elsloo, Burg. Maenenstraat
45

Heeft u interesse in deze cursus, dan kunt u zich hiervoor vanaf nu
inschrijven. Bij uw aanmelding verzoeken wij u aan te geven voor welke groep
u zich wilt inschrijven.

De inschrijving stopt een week voor de startdatum.

Het maximale aantal deelnemers is 12.

Spaans voor beginners (start 9 oktober
in Munstergeleen en 8 en 11 oktober in
Elsloo)
In oktober start het Gilde met diverse cursussen Spaans. Deze cursussen
bestaan elk uit een 20-tal lessen van anderhalf uur. De einddatum van deze
cursussen is in maart 2019.
Er wordt niet gewerkt voor een diploma of getuigschrift!
In deze cursussen leert u Spaanse woorden, grammatica, zinsopbouw en hoe zij
zich in het Spaans kunt uitdrukken. Dit alles vindt plaats in een
gemoedelijke sfeer.

De kosten per cursus verschillen, omdat dit afhankelijk is van het gebruikte
lesmateriaal.

Spaans beginners
Deze cursus is voor iedereen die de Spaanse taal wil leren. Enige voorkennis
is niet noodzakelijk.

De kosten voor deze cursus bedragen € 112,-.
Het lesmateriaal zal de eerste les worden uitgereikt.

Er zijn 2 beginnersgroepen in Munstergeleen die respectievelijk starten op:
Dinsdag 9 oktober van 10.00-11.30 uur
Dinsdag 9 oktober van 19.00-20.30 uur
Deze cursus vindt plaats in het Gemeenschapshuis het Trefpunt
Pancratiusstraat 23 Munstergeleen.

Er zijn 2 beginnersgroepen in Elsloo die respectievelijk starten op:
Maandag 8 oktober van 11.30-13.00 uur
Donderdag 11 oktober van 18.30-20.00 uur
Deze cursus vindt plaats in het Maaslandcentrum in Elsloo, Burg. Maenenstraat
45.

Heeft u interesse in deze cursus, dan kunt u zich hiervoor vanaf nu
inschrijven. Bij uw aanmelding verzoeken wij u aan te geven voor welke groep
u zich wilt inschrijven.

Zodra we in september het lesmateriaal binnen hebben stopt de inschrijving.

Het maximale aantal deelnemers is 12.

