Nieuwsbrief 4
ALV op dinsdag 16 januari 2018 en extra ALV op maandag 12 februari 2018
Zoals eerder door onze voorzitter Menno van Duin aangekondigd, zal er op 12 februari een
extra ALV zijn in verband met de statutenwijziging van De CSV. In de bijlagen treft u de
conceptnotulen van de ALV van 25 oktober jl. aan.

Typecursus
U kunt uw kind(eren) uit de groepen 6 t/m 8 weer opgeven voor een typecursus. Deze cursus
zal wederom georganiseerd worden door De Typetuin en zal gegeven worden op
donderdagen. De cursus zal 13 schoolweken duren. Hierin worden 8 groepslessen van 60
minuten gepland.
Start: donderdag 8 maart.
Tijdstip: van 14.45u tot 15.45u.
Voor nadere informatie en voor inschrijfmogelijkheden verwijzen wij u naar de bijlage.

Nieuwe leerlingen
In groep 1/2A is Mina Basoglu gestart en in groep 1/2C Thomas Frieser.
Wij wensen hen veel plezier op de CSV.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief komt uit op 14 december a.s.

Verjaardagen
Datum
2 november
4 november
6 november
13 november
14 november
14 november
14 november
16 november

Naam

Groep

Chloé Chu
Mila Katic
Lenthe Hardiek
Nikki de Kok
Daniël de Jong
Sanne Ruiter
Danique Verhoeven
Sophie Kamen

3
3
6
3
1-2B
4
6
6

16 november

Jasmijn van de Kamp 3

18 november
20 november
22 november

Sophie Aertgeerts
Leon de Man
Joshua Zijdeman

23 november
23 november
23 november
1 december
1 december
3 december
5 december
6 december
6 december
7 december
8 december
10 december
12 december

Lucas Bakker
Olivia Guijs
Dani van der Horst
Gigi Mok
Lasse van de Wijngaart
Diya Koemarsingh
Anne van Zon
Juul Blom
Ilse van der Schaaf
Sofie van den Berg
Coen Nagtegaal
Sem Oskam
Evie Blom

7
8
8
8
4
6
8
3
8
4
5
5
1-2B
5
5
1-2C

Vernieuwde typecursus de Typetuin gaat van start!
Beste ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8,
De Typetuin start met een naschoolse cursus en wel op donderdag 8 maart 2018 om 14:45 uur. Schrijf in voor 1 januari
2018 en ontvang een aantrekkelijke korting! Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt.
De voordelen van jong en goed leren typen
Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk voor jouw kind als een mooi, leesbaar handschrift. Maar met
tien vingers typen gaat niet vanzelf; in een groepje onder begeleiding van een professionele type-coach boek je het
beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind bovendien op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee
de cursus wordt doorlopen ook voor elk kind anders.
Kinderen die al jong met tien vingers leren typen, werken uiteindelijk sneller dan kinderen die zichzelf (verkeerd) leren
typen. Daarnaast is er minder kans op lichamelijke klachten door een verkeerde houding.
Wanneer en waar?
Lesdag en -tijd: donderdag van 14:45 tot 15:45 uur
Startdatum: 8 maart 2018
Leslocatie: Capelse Schoolvereniging CSV, Alkenlaan 91 2903 EB CAPELLE AAN DEN IJSSEL










Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en Taalzee).
Kinderen oefenen op hun eigen tempo en niveau.
Speciale versie en normering voor kinderen met bv. Dyslexie.
Incl. Diploma.
Kinderen oefenen thuis min. 2 keer per dag 15 minuten.
Sinds september 2017 een compleet nieuwe versie met extra taaloefeningen, uitdagende games en nog veel
meer!
De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland. Deze groepslessen worden
in overleg met de school ingepland. Je ontvangt alle lesdata een week voor de start.
Begeleiding door één van onze ervaren type-coaches.
Diploma-garantie (kijk voor de voorwaarden op www.typetuin.nl).

Snelle beslissers zijn voordeliger uit!
Schrijf je zoon/ dochter in voor 1 januari 2018 en betaal slechts €160,00 in plaats van €175,00! (kosteloos annuleren
mogelijk tot twee weken voor de start)
Inschrijven:
1) Meld jouw zoon/ dochter aan via 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. (zie kader hierboven)
3) De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan van de
cursuslocatie van jouw keuze.
4) Klik op “schrijf in voor deze cursus” en doorloop alle stappen.
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet? Neem gerust contact op met ons kantoor via info@typetuin.nl
of 013-5220579. Iedere werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur.
Met vriendelijke groeten, Team van de Typetuin

