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tuisonderwys in Afrikaans
moedertaal * Die lys bevat
net opsies waar enkel vakke
of boeke aangekoop kan
word (dus geen alles-in-een
pakkette nie) Mon, 14 Jan
2019
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Tuisonderwys in Afrikaans
â€“ Cape Home Educators (Behalwe waar anders
aangedui, is die aanbiedings
in
die
Boekeprogram-lokaal:
Eksamenlokaal 4, oorkant
die Callie Human-saal op
die UV-kampus) Slypskool
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Skrywers en Boeke volksbladfees.co.za - Die
eersteen
tweede
Afrikaanse Taalbeweging
het veral die Amerikaanse
Taalbeweging en ook die
Vlaamse Taalbeweging as
voorbeelde beskou. In die
VSA het Noah Webster
gepleit vir 'n eie inheemse
Amerikaanse taal in die
plek Engels. Sat, 12 Jan
2019
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Afrikaans - Wikipedia - Die
onderwys het stories met
hoop nodig. Maar veral het
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nodig is. Tue, 15 Jan 2019
15:00:00
GMT
Gemeenskapsorganisasie
help kinders en die jeug â€“
en bied ... - Handevat is
â€˜n Elektroniese Nuusbrief
waar ouers, kinders en die

gemeente handevat in hulle
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met
God,
mekaar en die wÃªreld.
Handevat #31 was die
laaste uitgawe vir 2018.
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'n
laerskool-juffrou, met 'n
liefde vir Graad R, 1, 2 en 3
- werk as 'n remediÃ«rende
opvoeder vir Gr. R - 3
(Afrikaans/Engels) en het
ervaring met leerders op die
Outismespektrum
en
kinders wat hardhorend is
(gehoorstukkies,
FM-stelsel...). Ek is lief vir
lees, die see en alles wat
mooi is. Vra gerus indien ek
kan help metâ€¦ Wed, 16
Jan 2019 11:02:00 GMT
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My Klaskamer - idees en
gedagtes ... - Dis weereens
die einde van die jaar. Tyd
vlieg! Indien jy idees soek
vir die laaste dag of twee,
probeer gerus die Hour of
Code rekenaar aktiwiteite
of laat die outjies Kersvader
speletjies daagliks aandurf.
Tue, 15 Jan 2019 22:31:00
GMT Â© My Klaskamer idees en gedagtes uit 'n
juffrou se pen ... - "Met die
demokratisering
van
tegnologie kan ouers self
die geleentheid aangryp en
hul kinders blootstel aan die
wÃªreld
van
vandag.
Onderwysmikrodienste
buite die sfeer van die staat
is aan die opbloei en raak
toeganklik vir Jan Alleman.
En as Jan Alleman nie weet
hoe nie, gee net die
geleentheid oor aan sy
kinders om dit self te
ontdek. Die ... Wed, 16 Jan
2019
11:24:00
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Wysigingswetsontwerp op
Basiese
Onderwys:
Tegnologie â€“ â€™n ... Die
nasionale
misdaadstatistiek
van
2015/2016 is Vrydag deur
die
Suid-Afrikaanse
Polisiediens (SAPD), in
samewerking met Statistiek
Suid-Afrika,
in
die
parlement bekendgemaak.
Misdaadstatistiek: SA se
gevaarlikste provinsie is ... Die naam "NamibiÃ«" is
afgelei
van
die
Namibwoestyn, wat die
hele kusgebied van diÃ©
land beslaan. Dit is as
â€™n neutrale naam nÃ¡
diÃ©
land
se
onafhanklikheid gekies om
â€™n
moontlike
benadeling van een van die
Namibiese
volke
te
voorkom.
NamibiÃ« Wikipedia -
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