
Program uroczystości 15-lecia polskiej szkoły w Bredzie i 
Międzynarodowego dnia dziecka

Kiedy: w sobotę 1 czerwca 13.00 - 17.00
Gdzie: Budynek SOB, Langendijk 25, Breda

12.45 -13.00 Przybycie gości  
13.00 Oficjalne otwarcie dnia (Sala nr. 3)

powitanie gości i prezentacja programu Ad Morenc  i Gosia Lubbers-Dabrowska

Program dnia dla dzieci :

13.15 - 14.15 Spotkanie i warsztaty  z pania Agnieszką Steur, autorką książek dla dzieci o temacie: Jak się tworzy 
bajkę? (Sala nr. 2)

14.15 - 14.30 Przerwa

14.30 - 15.15 Warsztaty artystycze (Sala nr. 2)

W warsztatach dzieciom pomocą bedą służyċ pani artysta malarz Jacqueline Zwaard i pan malarz Jan Sikora  
Pani fotograf Judith Riteco równocześnie z pomocą dzieci postara się o reportarz z warsztatów (prosimy w miarę 
możliwości o wzięcie aparatów fotograficznych które dzieci będą mogły wykorzystać).

15.15 - 15.30 Przerwa na słodki poczęstunek  (Sala nr. 3)

15.30 - 17.00 Maraton gier i zabaw dla dzieci (pomoc rodziców jest mile widziana) (Sala nr. 1 i 2)

Otwarte podium (Sala nr. 3)

Program dnia dla dorosłych :

13.15 - 14.15 Prezentacje  (Sala nr. 3)

- O działalności  polskiej szkoły w Bredzie - prezentacja Krystyna Voesenek-Kowalska

- Kilka słów od Forum -  przedstawiciel Forum Polskich Szkół w Holandii, Tomasz Karawajczyk

- Spotkania z przeszłością szkoły - prezentacja Gosia Lubbers - Dąbrowska

14.15 - 14.30 Przerwa

14.30 - 15.15 Spotkanie dla dorosłych z pania Agnieszką Steur na temat dwujęzyczności (ze szczególnym 
uwzględnieniem trzech punktów: rodzaje sytuacji dwujęzycznych, stosowane (istniejące i opisane 
przez specjalistów) dwujęzyczne modele i jaki wpływ wg naukowców ma dwujęzyczność na dzieci)
(Sala nr. 3)

15.15 - 15.30 Przerwa na słodki poczęstunek  

15.30 - 17.00 Spotkania przy muzyce (DJ Eric) (Sala nr. 3)
Występy wokalistki Pani Beaty Janeczek 
Otwarte podium  

16.00 Otwarty zostanie bufet (Sala nr. 3)

17.00 Oficjalne zakończenie programu dnia 



Jak nas znaleźć i gdzie zaparkować samochód?

Uroczystości 1 czerwca odbędą się na Langendijk 25, przy budynku SOB w Bredzie. Przy budynku nie ma osobnego 
parkingu. Samochód można zaparkować na brzegach pobliskich ulic lub 200 metrów od budynku na parkingu płatnym 
przy szpitalu Amphibia (adres Langendijk 75). Pod spodem tabela opłat. 
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