Dear parents,
A very warm welcome to the English class. A class where we are making English a priority on another
level, focusing on exposing children to English from a very early age and improving the general level
of English within our schools. This is a class where we accept, respect, learn, grow, laugh with each
other and most of all have fun learning a language together.
English has fast become the world’s most widely used and commonly spoken language. It’s important
that children learn English as almost every aspect of life now involves and requires some degree of
English knowledge.
Our contemporary English program aims to improve and ensure that children are enthusiastic about
learning English. When children are engaged and enthusiastic they become invested in their own
learning, then we achieve great results. Encourage your child! Your positive support will be greatly
appreciated.
Teacher Yolandi Ingwersen

Beste ouders,
Hartelijk welkom in de Engelse klas. Een klas waar we Engels met vernieuwde kracht belangrijk
maken, waarbij we ons richten op het vanaf zeer jonge leeftijd blootstellen van kinderen aan Engels
en het verbeteren van het algemene niveau van Engels op onze scholen. Dit is een les waarin we
accepteren, respecteren, leren, groeien, met elkaar lachen en vooral plezier hebben bij het samen
leren van een taal.
Engels is in korte tijd de meest gebruikte en meest gesproken taal ter wereld geworden. Het is
belangrijk dat kinderen Engels leren, aangezien bijna elk aspect van het leven nu een zekere mate
van Engelse kennis omvat en vereist.
Ons eigentijdse programma Engels is erop gericht om Engels te verbeteren en ervoor te zorgen dat
de kinderen enthousiast zijn over het leren van Engels. Als kinderen betrokken en enthousiast zijn en
gemotiveerd raken voor het eigen leerproces, dan bereiken we geweldige resultaten. Moedig dus uw
kind aan! Uw positieve steun zal zeer op prijs worden gesteld.
Vakleerkracht Yolandi Ingwersen

