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Chris Verhalle

Van: vtbKultuur Deinze <deinze@vtbkultuur.be>
Verzonden: donderdag 5 november 2020 12:11
Aan: peter.lafosse@telenet.be
Onderwerp: Nieuwsflits Boekvoorstelling

vtbKultuur Deinze organiseert culturele activiteiten in 

jouw buurt. 
 Bekijk de webversie

 

   

vtbKultuur Deinze 
  

   

  

   

      

Nieuwsflits Boekvoorstelling 
  

   

Persoonlijke boodschap namens de auteurs 
 

Door de huidige maatregelen werd de boekvoorstelling Je impact als leerkracht vergroten 

geannuleerd. Het is het dus niet mogelijk om elkaar te treffen op 15 november in Deinze of op 

29 november in Bilzen. We houden er wel aan om je opnieuw uit te nodigen voor een 

‘inspiratiemoment’ bij het boek; we hopen je dan veilig te kunnen ontmoeten. 

 

Omdat we je dagelijkse inspanningen - in een nu wel heel uitdagende context – enorm 

waarderen én omdat we uiterst dankbaar zijn voor de interesse die je nu al toonde in onze 

publicatie, willen we de officiële boeklancering toch op een andere manier delen en vieren met 

jou. Op maandag 9 november om 16u30 zijn we te gast bij Tom De Cock. Wil je dit moment 

mee beleven, dit kan via https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/boekenmarathon/. 

 

Wil je liever ons verhaal vastnemen en genieten van een leesmoment, dan bieden we je alvast 

deze extra’s bij de aankoop van het boek.Bij de lokale boekhandel Letters & Co ontvang je 

naast de 5 % lerarenkorting een (nu al gegeerd) gadget. Bovendien kan je het boek laten 

signeren en als presentje gunnen aan een familielid, vriend(in), collega, je schoolteam of jezelf. 

Ook leuk als cadeau voor onder de kerstboom ... 

 

Blijf je liever in je kot, dan kan je het boek online aankopen via deze webshop: 

https://www.pelckmansuitgevers.be/je-impact-als-leerkracht-vergroten.html. Van 6/11 tot 6/12 

krijg je met de code ‘Impact_BV’ 10% korting én gratis verzending. 

 

We zijn heel erg benieuwd naar wat het boek jou oplevert. Aarzel niet om dit met ons (en vele 
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andere onderwijsprofessionals) te delen. Je vindt ons makkelijk terug via sociale media.  

 

Blijf verder zorg dragen voor jezelf en elkaar. 

 

Annick & Liesbet 

                        

www.talentonwikkelleraar.be 

www.samenwijs.be                                                                
  

   

  

   

  

   

 

 

 
Facebook vtbKultuur Deinze 

 

 

 

 

 
Website vtbKultuur Deinze

    

   

Deze e-mail is verstuurd aan peter.lafosse@telenet.be. 

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. 

U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. 

Voor een goede ontvangst voegt u deinze@vtbkultuur.be toe aan uw adresboek. 
 

   

 


