
 
 

Nieuwsbrief 3 

 

Typecursus De Typetuin voor leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 
 
Ook dit schooljaar kunnen de leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 weer aangemeld worden 
voor een typecursus. De cursus zal- bij voldoende deelnemers- starten op dinsdag 12 maart 
2019. In de bijlage treft u informatie over deze cursus aan. 
 
Berichten van het Centrum Jeugd en Gezin 
 
In de bijlage treft u een aantal berichten aan van het CJG. 
 
Nieuwe leerlingen 
 
In groep 3 is Liz gestart. 
Groep 5 verwelkomde Caelyn en Jack. 
Yamila is begonnen in groep 4. 
 
Wij wensen hen veel plezier op De CSV. 
 
 
Volgende nieuwsbrief   
   

De volgende nieuwsbrief komt uit op 29 november a.s. 
 
  



 
 

Typecursus De Typetuin  
 
Betreft: Naschoolse activiteit typecursus de Typetuin gaat weer van start. 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8,  

 

Bij voldoende aanmeldingen start in het voorjaar de klassikale typecursus van de Typetuin. 

Geef je kind een voorsprong voor de rest van zijn/haar leven! Schrijf in voor 2 januari en ontvang extra 

voordeel. 

 

Waarom leren typen? 

Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan kinderen die 

zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd een goede 

typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede typevaardigheid beter kunnen 

spellen. 

Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk voor jouw kind als een mooi, leesbaar handschrift. 

Maar dat gaat niet vanzelf; in een groepje onder begeleiding van een professionele type-coach boek je het 

beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de 

cursus wordt doorlopen ook voor ieder kind anders.  

TIP: Doe hier mee met onze online quiz over het belang van leren typen en win het cursusgeld terug.  

 

Startdatum: dinsdag 12 maart 2019 

Lestijd: 14:45 tot 15:45 uur 

Leslocatie: Capelse Schoolvereniging CSV, Alkenlaan 91 2903 EB CAPELLE AAN DEN IJSSEL 

 

 De Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en Taalzee). 

 Kinderen oefenen online op hun eigen tempo en niveau. 

 Aangepaste normering voor kinderen met bv. dyslexie. 

 Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten. 

 Recent compleet vernieuwd: met extra taaloefeningen, games en nog veel meer! 

 De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland. 

 Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl). 

 Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal. 
 
Korting voor snelle beslissers 

Schrijf jouw kind(eren) in voor 2 januari en ontvang €15,- korting.  

Je betaalt dan €160,- in plaats van €175,-.  

Let op: Er is slechts plek voor 18 kinderen, dus VOL=VOL! 

https://www.facebook.com/Typeopleiding/posts/2018531851544638
https://www.typetuin.nl/
http://www.typetuin.nl/klassikaal


 
 

 

Inschrijven is een fluitje van een cent 

1. Meld jouw zoon/ dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.  

2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in. 

3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.  

4. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan van de cursuslocatie van jouw keuze.  

5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”. 

6. Rond de inschrijving verder af.  

 

Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?  

Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579.  

 

Met vriendelijke groeten,   

Team van de Typetuin 

 
  

https://www.typetuin.nl/
mailto:support@typetuin.nl
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7 tips om je kind te beschermen tegen online gevaren 
Cyberpesten, schermverslaving en kinderlokkers. In de online wereld liggen allerlei gevaren op de 
loer. Aan jou als ouder de lastige taak om je kind zo veel mogelijk te behoeden voor die gevaren. Hoe 
kun je dat doen? Lees tips op de website van het CJG: https://cjgcapelleaandenijssel.nl/7-tips-om-je-
kind-te-beschermen-tegen-online-gevaren/  
 

 
 

Zin doordrijven: hoe ga je daarmee om? 
Kinderen willen graag hun zin krijgen. Sommige kinderen proberen het met een heel lief stemmetje 
en grote ogen. Andere kinderen proberen op een negatieve manier hun zin te krijgen, bijvoorbeeld 
door te schreeuwen. Hoe kun je daarmee omgaan? Kijk voor tips op de website van het CJG: 
https://cjgcapelleaandenijssel.nl/zin-doordrijven-hoe-ga-je-daarmee-om/  
 

 
 

Ontvang jij de digitale oudernieuwsbrief van het CJG al?  
Iedere maand verstuurt het CJG een digitale nieuwsbrief naar ouders en verzorgers. Gevuld met 
actueel nieuws, interessante artikelen en startdata van gratis trainingen. Je kunt je aanmelden via 
deze link: https://cjgcapelleaandenijssel.nl/nieuwsbrief/  
 
 
 
 
 

https://cjgcapelleaandenijssel.nl/7-tips-om-je-kind-te-beschermen-tegen-online-gevaren/
https://cjgcapelleaandenijssel.nl/7-tips-om-je-kind-te-beschermen-tegen-online-gevaren/
https://cjgcapelleaandenijssel.nl/zin-doordrijven-hoe-ga-je-daarmee-om/
https://cjgcapelleaandenijssel.nl/nieuwsbrief/


 
 

Café GEZIeN Capelle op 20 november: over medicatie 
Café GEZIeN Capelle is een ontmoetings- en kenniscafé dat vier keer per jaar wordt georganiseerd 
voor en door (groot)ouders van kinderen met bijvoorbeeld ASS (autisme), AD(H)D, dyslexie, 
dyscalculie, McDD, NLD, enzovoort. Op 20 november 2018 is het volgende Café GEZIeN in Capelle. 
Met deze keer als thema: ‘Medicatie: wat past bij mijn kind?’. Kijk voor meer informatie op de 
website van het CJG: https://cjgcapelleaandenijssel.nl/cafe-gezien-capelle-20-november-over-
medicatie/  
 

 
 

Bang voor Sinterklaas 
Aan het einde van deze maand komt Sinterklaas weer naar Nederland. Hoewel het Sinterklaasfeest 
natuurlijk heel leuk is, kunnen kinderen Sint of Piet eng vinden. Wat kun je doen om te voorkomen 
dat je kind bang wordt? En wat kun je doen als hij of zij al bang is? Lees de tips op de website van het 
CJG: https://cjgcapelleaandenijssel.nl/bang-voor-sinterklaas/  
 

 
 

Sinterklaas vieren met autistische kinderen: tips 
Niet alle kinderen kunnen goed met de spanning rondom 5 december omgaan, met name kinderen 
met autisme hebben moeite met deze dagen. Op de website van het CJG vind je tips om er straks ook 
voor deze kinderen een fijne pakjesavond van te maken: 
https://cjgcapelleaandenijssel.nl/sinterklaas-vieren-met-adhd-of-autisme/  
 

https://cjgcapelleaandenijssel.nl/cafe-gezien-capelle-20-november-over-medicatie/
https://cjgcapelleaandenijssel.nl/cafe-gezien-capelle-20-november-over-medicatie/
https://cjgcapelleaandenijssel.nl/bang-voor-sinterklaas/
https://cjgcapelleaandenijssel.nl/sinterklaas-vieren-met-adhd-of-autisme/


 
 

 
 


