
 
 

Nieuwsbrief 5 
 
Kerstvakantie 
 
De Kerstvakantie is van donderdagmiddag 21 december 12.00 uur tot en met vrijdag 5 
januari a.s.  
 
Typecursus De Typetuin 
 
Vergeet niet in te schrijven voor 1 januari 2018! 

Op donderdag 8 maart 2018 om 14:45 uur start op onze school de vernieuwde typecursus 
van de Typetuin. In de vorige nieuwsbrief ontving u hier meer informatie over. Indien u uw 
kind inschrijft voor 1 januari 2018 ontvangt u €15,- korting op het cursusgeld. U betaalt dan 
€160,- in plaats van €175,-. Vergeet dus niet in te schrijven voor 1 januari. 

  

Inschrijven kan via www.typetuin.nl/aanmelden. (kies voor de rechter variant, klassikaal). 
De korting wordt automatisch verrekend. 
Kijk voor meer informatie op www.typetuin.nl  of bel naar 013-5220579. Wees er op tijd bij, 
want vol=vol. 
 
Tevredenheidsonderzoek leerlingen over pijlers:  
Persoonlijke groei – Digi-slim  – Creativiteit en experiment 
 
Onlangs hebben we onder onze leerlingen gepeild hoe ze de eerste modules (tekenen op 
de computer, koken en sport & spel) hebben ervaren en waardeerden. Hieronder ziet u 
enkele afbeeldingen van resultaten uit het tevredenheidsonderzoek. Dergelijke positieve 
uitslagen waren de tendens bij alle vragen/stellingen. 
 

 
 

http://www.typetuin.nl/aanmelden
http://www.typetuin.nl/


 
 

 
 
Ook vroegen we de leerlingen om ‘tops en tips’ bij elke module. Enkele reacties, die we 
letterlijk hebben overgenomen: 
 

Tops Tips 
“Dat ik een milkshake kon maaken’ 
‘smoetie maaken’ 
 

‘een keer met oven werken en een keer me 
een koelkast werken’ 

‘DAT JE SAMEN MOCHT WERKEN’ 
 

‘het kan nog wat langer’ 

‘dat het heel leuk is om te koken en het 
gezellig is’ 
 

‘Minder uitleg, meer doen.’ 

‘Het was wel altijd leerzaam. En leuk om 
sommige dingen mee naar huis kon 
nemen. En dat de andere kinderen 
benieuwd waren over wat jij gemaakt had 
.’ 
 

‘met een muziekje of wat uitgebreider’ 
 
 

‘we mochten zelf kiezen welke 
ingrediënten we gebruikten, heel 
leerzaam’ 
 

‘misschien dat je bijvoorbeeld bij rugby 
gewoon elkaar ook mag tacklen’ 

‘Je leerde met grammen en liters.’ 
 

‘elke week wat anders’ 

‘Dat je een stripfiguur mee mocht nemen 
en dat je die dan moest na tekenen’ 
 

‘voor de oudere leerlingen wat moeilijkere 
dingen bij koken en tekenen op de 
computer’ 
 

‘je kan er wel veel van leren en je leert ook 
de ''site' ook wel verkennen en het is ook 
wel gewoon erg leuk om te doen.’ 
 

‘geen hun hebben het heel goed gedaan 
duimpje omhoog CSV !!!’ 

‘het zijn leuke oefeningen met rugby en 
bootcampen het was leuk’ 
 

 

‘ik vond het leuk dat je een plank mocht 
doorslaan bij karateles’ 

 



 
 

Het team heeft tussentijds geëvalueerd en zal aanstaande donderdag een eindevaluatie 
houden over deze eerste cyclus. Het spreekt voor zich dat we alle aanleiding zien om hier 
een vervolg aan te blijven geven. We zullen u later berichten over wanneer de tweede cyclus 
zal starten.  

Kerstborrel ouders 

Terwijl de kinderen genieten van het kerstdiner op school, sluit De CSV heel graag het 
kalenderjaar met de ouders af. Dit zullen we doen tussen 17.30 u en 18.45 u in ‘CAPSLOC 
Cultuurpodium’, schuin tegenover onze gymzaal.  

Om een beeld te krijgen van hoeveel ouders naar de kerstborrel komen, zullen wij via Parro 
een inventarisatie doen. U kunt in de agenda in de app aangeven of u erbij bent.  

Berichten en nieuwsbrief in groepsapp 

Van diverse ouders vernamen wij dat van berichten en/of nieuwsbrieven die wij sturen via 
Parro, screenshots worden genomen en vervolgens doorgestuurd worden via de groepsapp 
(WhatsApp) van ouders onderling.  

We zijn juist begonnen met het gebruik van onze communicatie-app Parro, om alle ouders 
zelf snel, volledig, overzichtelijk en makkelijk te informeren. Hierbij gaan we ervan uit dat 
elke ouders zelf (via zijn/haar eigen account) kennis blijft nemen van deze berichten.   

We begrijpen dat het doorsturen van berichten door ouders met de beste intenties gebeurt, 
maar dit is echt niet nodig. 

Mocht u problemen ondervinden met het lezen van berichten in Parro of bij het gebruik van 
de mobiele of webapp, dan kunt u een mail sturen naar ict@decsv.nl 

Volgende nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief komt uit op 11 januari a.s.  
  
Verjaardagen 
                
Datum            Naam  Groep 
14 december Bob Voermans  8 
15 december Yuxi Liu  1-2A 
5 december Danil Toropov  4 
16 december Noach van Dam  7 
16 december Malou van Duin  7 
16 december Sanne Sophie Engelkamp  6 
18 december Sijt Hagendijk  4 
20 december Milan Qiu 3 
21 december Jayden Gullit  5 
23 december Cristiano Carbaat  6 
24 december Anaïs Lourdes Lima  8 
24 december Feline van Loon  3 
28 december Kai van Essen  6 
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30 december Puk Slooten  3 
1 januari Ivy Weerdmeester  1-2A 
2 januari Luisa van Valen  1-2B 
2 januari Willem Vijlbrief  5 
2 januari Friso Ypma  3 
3 januari Yelena Weber  3 
8 januari Martijn Lahr  7 
10 januari Parí Koemarsingh  5 

 
 


