
                               Respectvolle taal is goed voor allemaal. 

Vul de letters in op de puntjes boven het juiste cijfer en er ontstaat een zin van twee 

woorden. Je ontvangt 12 letters. Weet jij wat er staat?  

. . . . .  . . . . . . . 

12 9 1 6 3  11 4 7 5 10 2 8 

 

 

 

 

 

 

 

Vriendelijke taal is heel normaal!  
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Vriendelijke taal is heel normaal!  

Fijn dat je aanwezig was bij de presentatie over Respectvol 

Taalgebruik. Complimenten en vriendelijke woorden ontvangen en 

geven is fijn. Wees een bloemenstrooier met je woorden richting je 

Schepper en richting andere mensen. Goed voor jou en voor je 

omgeving! Als presentje ontvang je het GROTE RESPECTBOEK het 

verhaal van DE AANVAL OP NONOATH en 7 MOMENTEN VAN 

BEZINNING. Scan de QR codes met je mobiel en je kunt direct aan de 

slag met dit werk, lees en doe boek en het spannende en leerzame 

verhaal lezen en de 7 bezinningsmomenten.   Veel plezier ermee! 
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