Nieuwsbrief 4

Toekomstige huisvesting
Graag brengen wij u hierbij op de hoogte van de stand van zaken betreffende onze
toekomstige huisvesting, nl. het naastgelegen gebouw van de Eben Haëzer.
Permanente huisvesting
Het naastgelegen schoolgebouw zal onze permanente huisvesting worden.
(De leerlingen van de Eben Haëzer en de Rehobothschool zullen nieuwbouw
krijgen op het huidige terrein van De CSV.)
Planning
Het is nog altijd de planning dat wij in de aanstaande meivakantie de sleutel van
ons toekomstige gebouw krijgen. We hebben dan enkele maanden de tijd om in en
aan het gebouw aanpassingen te doen.
Het schooljaar 2019-2020 willen wij vervolgens starten in een fris, aantrekkelijk,
functioneel en inspirerend schoolgebouw.
Afwachten
Op 17 (uiterlijk 18) december besluit de raad over de financiële kaders. Op dat
moment weet de gemeente of het financieel allemaal door kan en intern weet de
gemeente dan ook de planning met de tijdelijke huisvesting Eben Haëzerschool vrij
exact.
De deadline van de meivakantie kan gehaald worden, mits de tijdelijke huisvesting
van de Eben Haëzer gereed is.
Definitieve beschikking
Bij dit alles moet gezegd worden dat het onder voorbehoud van besluitvorming van
het college is.
Op 8 januari 2019 staat afgeven van een beschikking gepland en aan een
beschikking kan de CSV dan definitief rechten ontlenen.
Duurzaamheid
Al eerder is gemeld dat we zonnepanelen op het dak zullen krijgen. Ook wordt op
dit moment onderzocht of we een groen dak kunnen realiseren.

Workshops team / begeleiding
Met het team zijn - onder leiding van de architect - een aantal bezoeken aan het
naastgelegen schoolgebouw afgelegd om een goed beeld te krijgen van het
gebouw en de mogelijkheden.
Kim Steehouwer (groep 7): “Afgelopen periode zijn wij achter de schermen flink
aan de slag gegaan met de indeling van ons nieuw schoolgebouw.
Een aantal keren is de architect bij ons op school geweest waar zij meerdere
mogelijkheden heeft gepresenteerd aan de leerkrachten.
Rekening houdend met onze nieuwe visie, zijn er een aantal ideeën naar voren
gekomen die erg interessant waren om verder uit te diepen.
Er werden plattegronden uitgedeeld waar wij met de lokalen mochten schuiven.
Alles was mogelijk – waar komt het kooklokaal (komt deze er überhaupt) – waar
komt de bieb – waar plaatsen we de lokalen van de groepen – waar komt de
teamkamer – waar komt het computergebied?
Op al deze vragen (en meer) mochten wij antwoorden bedenken waar de
architect weer verder op kon borduren.
Na een aantal sessies is er een plan geformuleerd waar de meeste leerkrachten
zich in konden schikken. De volgende stap is het bespreken met de aannemer of
dit allemaal wel mogelijk is en welk prijskaartje hier aan gehangen wordt.”
Op de komende ALV zal nieuwe huisvesting prominent op de agenda staan.
Wij zullen u op de hoogte brengen indien er tussentijds ontwikkelingen zijn.
Programmeren op De CSV
In samenwerking met TU Delft krijgen de leerlingen vanaf groep 5
programmeerlessen van een student van de TU.
Felix en Hugo uit groep 5: “We leren heel veel over de computer en hoe je de
computer opdrachten kunt geven. Hoe je zelf een Donald Duck-strip kan maken
en hoe je hem ook kan laten praten.
We hebben ook geleerd hoe je het poppetje Giga door een doolhof kan laten
lopen, zonder dat hij wordt gepakt door de geest Chool! En we weten nu ook hoe
je de computer kunt laten tekenen.”

Herinnering:
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.
Nieuwe leerlingen
In groep 1/2A is Lieke gestart.
Dana is begonnen in groep 1/2C.
Wij wensen hen veel plezier op De CSV.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief komt uit op 20 december 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!

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

