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Lieve Kelten,

Met een half jaar al achter ons begint het eind van dit jaar steed
sneller in zicht te komen. We hebben een hoop leuke activiteiten
georganiseerd, en daar gaan we natuurlijk mee door in het nieuwe
jaar! Hier volgt een kort lijstje van de aankomende evenementen:

Maandag 19 februari, 11.0017.00: Boekenmarkt Asterix
Voor één dag verandert de verenigingskamer (en het vergaderhok
ertegenover) in een tweedehands (en derde en vierdehands...)
boekwinkel! Iedereen is welkom om naar hartelust Keltische
boeken te kopen. We hebben alles van Oudierse teksten tot strips in
het Schots Gaelisch en meer! Ook zal er Astérix swag te koop zijn,
zoals leuke Tshirts en mokken. Je kan zowel contact betalen als ter
plekke geld overmaken. Als je het wil overmaken, zorg er dan wel
voor dat je meteen kan laten zien dat het is overgemaakt, dus neem
card readers etc mee!

Donderdag 22 februari, 11.0012.30: Onderwijsgesprek
In Drift 21 Sweelinckzaal houden wij ons onderwijsgesprek. Het
gesprek is bedoeld om jullie meningen over tevredenheid met de
BA opleiding in het algemeen, mogelijke verbeteringspunten, enz.
in te zamelen. Er zijn dit jaar ook een aantal belangrijke specifieke
punten: het BA programma gaat veranderen en we willen
bespreken hoe; we willen ook praten over een paar
verbeteringspunten vanuit de Nationale Studie Enquete (de
nieuwe invullen alsjeblieft!) en vanuit het vorige onderwijsgesprek.
Omdat het belangrijk is een breed spectrum van meningen te
hebben hopen we dat zo veel mogelijk van jullie komen.

Donderdag 22 februari, 18.0022.00: Carrièrenacht
Hier krijgen jullie nog bericht van!

Ben je ook enthousiast geworden, laat ons dan weten of je komt

Celtoon

Door Merel

Beste Asteriges,

Voor je heb een gloednieuwe Kakofonix, de nieuwsbrief van onze
vereniging. Met deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte
houden van wat er allemaal gebeurt en nog gaat gebeuren in de
vereniging. Veel leesplezier,

Merel en Maria



Mededelingen vanuit de OC

Allerbeste Kelten,

hoewel we heel modern op Facebook zitten, wilden wij als OC
studentleden jullie ook via andere kanalen op de hoogte houden van
wat er precies gedaan wordt met de door jullie ingevulde
cursusevaluaties en welke overige zaken binnen de opleiding spelen.
En laat een nieuwsbrief daar nu een uitgelezen (pun not intended)
kans voor zijn. Dus zonder verdere omhaal, hierbij de belangrijkste
punten van de afgelopen én komende tijd:

22 februari 2018: Onderwijsgesprek. Is er iets wat je met docenten
wil bespreken? Wil je meepraten over hoe de opleiding functioneert of verbeterd kan worden? Kom dan
op 22 februari van 11:0012:30 naar de Sweelinckzaal (Drift 21) voor het Onderwijsgesprek. Brigitta en ik
zullen er ook zijn en hopen velen van jullie te zien!
NSE 2018. Misschien hebben jullie de licht gepanikeerde facebookpost al gezien, maar we lopen achter
op de NSE. Help daarom allemaal mee de eer van Astérix te verdedigen door de NSE in te vullen. Als we
dit jaar weer winnen, ontvangen we naast onsterfelijke roem namelijk een leuke prijs (keiharde cash).
Jullie hebben tot 11 maart om de NSE in te vullen. Aan iedereen die de NSE al heeft ingevuld: ontzettend
bedankt!
De kwestie DIL. De betrokken docenten zijn hard bezig oplossingen te vinden voor het probleem DIL.
Aangezien het er niet naar uitziet dat de DIL herdrukt zal worden, proberen de docenten nu het
betreffende vak zo te herstructureren dat fysieke DILs niet meer nodig zijn om het vak te kunnen volgen.
We houden jullie op de hoogte.
Cursusevaluaties. Een belangrijk doel van deze rubriek is om iets inhoudelijker in te gaan op de
evaluaties dan mogelijk is in een Facebookpost. Dus voor iedereen die de betreffende post gemist heeft,
hierbij nog een keer de cursusevaluaties van blok 4:

Language Contact and Language Change: de docent heeft naar aanleiding van de opmerkingen over de
drie responspapers besloten dit aantal terug te brengen tot één.
Middelwelsh: taal en cultuur 2: de als scheef ervaren verhouding poëzie/proza op het eindtentamen
wordt in de komende cursus aangepast.
Modern Celtic (Welsh): de verwarring over het niveauverschil tussen lesboek en handouts zal opgelost
worden door studenten bij aanvang van de cursus op de hoogte te stellen wat er precies van hen
verwacht wordt. Ondanks het verschil in niveau zijn zowel de docent als de OC van mening dat de
voordelen van het lesboek (woordenschat en spraakoefeningen) opwegen tegen dit nadeel.
Great Heroes: Medieval to Modern: de docent heeft aangegeven de als problematisch ervaren
opdrachten aangepast zullen worden. Let wel dat de verantwoordelijkheid voor deze cursus niet bij de
opleiding Keltisch ligt, maar bij Engels.
Retorica. De kunst van het overtuigen van Perikles tot Obama: aan een als moeilijk ervaren opdracht
had meer aandacht besteed kunnen worden door de docent. Over een eventuele oplossing door de
betrokken docent is nog niets bekend. De voorzitter van de OC heeft aangegeven dit bij de betrokken
docent ter sprake te brengen.

Cursusevaluaties blok 1 en 2: Op het moment van schrijven hebben er voor de door jullie ingevulde
cursusevaluaties van blok 1 en 2 nog geen vergadering plaatsgevonden. Zodra dit gebeurd is, zullen we
jullie dit uiteraard laten weten. Houdt hiervoor onze facebook pagina in de gaten:
facebook.com/OCKeltisch. Vanzelfsprekend verschijnt een meer uitgebreide bespreking in deze
nieuwsbrief.

Namens de OCstudentleden,

Merel



Agenda


19 februari

Boekenmarkt

22 februari

Onderwijsgesprek en

Carrièrenacht

11 maart

Deadline NS

Asterix en Idefix staan bij een prent van Cú
Chulainn die de hond van Culann heeft gedood.
Asterix zou natuurlijk nooit zoiets doen :P

Asterpix!

Door Kayleigh

Gerry Connors walked his dog through the
village every day.
One day Mr Connors is on his walk without
the dog.
His pal Billy sees him and asks: "Where is
your dog?" Mr Connors answers: "I had to
have him put down." "Was he mad?," asks
Billy.
"He wasn't too pleased," Mr Connors
replies.

I used to go out with a Welsh girl who
had 36DDs. It was a ridiculously long
name.

My wife asked me if I was having an affair with a woman from
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwyllllantysiliogogogoch.
I said: “How can you say such a thing?”

A young monk arrives at the monastery. He is assigned to helping the other monks in copying
the old canons and laws of the church by hand. He notices, however, that all of the monks are
copying from copies,not from the original manuscript. So, the new monk goes to the head abbot
to question this, pointing out that if someone made even a small error in the first copy,it would
never be picked up! In fact, that error would be continued in all of the subsequent copies. The
head monk, says, "We have been copying from the copies for centuries,but you make a good
point, my son." He goes down into the dark caves underneath the monastery where the
originalmanuscripts are held as archives in a locked vault that hasn't been opened for hundreds
of years. Hours go by and nobody sees the old abbot. So, the young monk gets worried and goes
down to look for him. He sees him banging his head against the wall and wailing. "We missed
the R! We missed the R! We missed the R!" His forehead is all bloody and bruised and he is
crying uncontrollably. The young monk asks the old abbot, "What's wrong, father?" With a
choking voice, the old abbot replies, "The word was.. CELEBRATE!!!"


