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Doe mee aan de kennisweek en win! 

Jörgen daagt je uit. Welke challenges heb je gedaan?

          Geef een compliment

         Maak een vlog

         Deel een tip over gezond leven

         Deel je bespaartip

         Maak een tekst over Sterk aan het Werk

Met welke leersnacks heb je geoefend?

         Hoe reageer jij?

        Samenwerken: Tips-top-5

        App-wijzer

        Veilig je mobiel gebruiken

        Gezond eten

        Fit aan het werk

        Aan de slag met geldzorgen

        Geldzaken geregeld

        Gebarentaal

        Woorden op het werk

Welke animatievideo met tips heb je bekeken? 

         Prettig samenwerken

         Wat kun je met je telefoon en je computer

         Tips voor een gezonde leefstijl

         Tips over geld en rekenen

         Verschillende soorten taal

Welke online programma’s heb je gevolgd? 

         Omgaan met elkaar

         Plezierig werken

         Haal meer uit je mobiel

         Test je basis computerkennis

         Veilig werken

         Werkfit: Veilig en gezond werken

         Rekenen

         Tel je geld

         Taal en werk

         Taal en rekenen

Welke filmpjes met ervaringen heb je bekeken? 

         Prettig samenwerken - Laborijn

         Over het gebruik van je smartphone - Laborijn

         Fluitend naar je werk - Amfors

         Rekenen kun je leren - IBN

         Verschillende talen en culturen - Voorne-Putten Werkt

Heb je een van deze dingen bekeken? 

         Tips voor meer

         Finale Topperverkiezing

         Afsluiting met Jörgen

Heb je aan 5 of meer activiteiten meegedaan?  

Dan heb je Bingo en maak je kans op een prijs. 

Kijk voor uitleg op de achterkant.

bingokaart

maandag: Prettig samenwerken | dinsdag: Digitale Vaardigheden | woensdag: Gezonde leefstijl   
donderdag: Geld & Rekenen | vrijdag: Taal & Cultuur
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Hoe werkt het?
Heb je een activiteit gedaan? Kruis het aan op de voorkant.
Laat ons ook weten wat je van de week vond door hiernaast 
1 of meerdere sterren in te kleuren.

Heb je aan 5 of meer activiteiten meegedaan? 
Dan maak je kans op een prijs. Stuur de kaart op en 
maak kans op een waardebon van € 15,-.

Wat vond je van de 
kennisweek?

1 ster:   niet zo leuk
2 sterren:  beetje saai
3 sterren:  leuk
4 sterren:  heel leuk
5 sterren:  geweldig

Kleur het aantal sterren hieronder

Stuur de bingokaart voor 1 oktober 2020 naar:
SBCM
Antwoordnummer 10689
2501 WB Den Haag

Een postzegel is niet nodig.

Vergeet niet jouw gegevens in te vullen.

Naam: 

Organisatie:

Straat en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

E-mailadres: 
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Volg sBcM Sterk aan het werk 

op facebook 


