Nieuwsbrief 6
2e termijnbetaling ouderbijdrage
De termijn voor de betaling van het 2e gedeelte van de ouderbijdrage is inmiddels
verstreken. Aan de ouders/verzorgers die dit gedeelte nog niet hebben betaald,
hierbij het vriendelijke verzoek dit per omgaande over te maken.
Ouderavond Kanjertraining
Donderdagavond 28 maart vindt een themaouderavond plaats in het kader van de
Kanjertraining. Meer informatie volgt. Houdt u wel deze avond vrij?
We rekenen op een grote opkomst.
De nieuwe BSN-toneelcursussen gaan weer beginnen!
Zit je in groep 1 t/m 6 en duik je thuis het liefst de kast van je moeder in voor een
verkleedpartij? Vind je het te gek om op te treden voor een publiek? Of heb je nog nooit
zoiets gedaan, maar wil je het gewoon graag een keer proberen?
In de bijlage meer informatie over deze toneelcursussen.
Laatste mogelijkheid om in te schrijven voor
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 starten op dinsdag 12 maart 2019.
In de bijlage treft u nogmaals informatie over deze cursus aan.
Nog even en dan sluit de inschrijving!
Nieuwsberichten Centrum Jeugd en Gezin
Als bijlage treft u nieuwsberichten van het Centrum Jeugd en Gezin aan.
Nieuwe leerlingen
Er zijn weer een aantal nieuwe leerlingen gestart namelijk in:
groep 1/2C: Mason en Lois.
Wij wensen hen veel plezier op De CSV!
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief komt uit op 28 maart 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.

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

Hoi!
De nieuwe BSN-toneelcursussen gaan weer beginnen!
Zit je in groep 1 t/m 6 en duik je thuis het liefst de kast van je moeder in voor een
verkleedpartij? Vind je het te gek om op te treden voor een publiek? Of heb je nog nooit zoiets gedaan, maar wil je het
gewoon graag een keer proberen?
Geef je dan als de bliksem op voor de BSN- toneelcursus!
In 3 lessen maak je kennis met de verschillende uitgangspunten van theater. Tijdens de lessen leer je om samen te spelen
en te improviseren. Aan de hand van bijvoorbeeld een verhaal, voorwerp of kledingstuk. Door het aantrekken van een jas
word je opeens iemand anders.
Aan het einde van de laatste les mogen je ouders/verzorgers even komen kijken en laat je samen met je groepsgenootjes
zien wat jullie hebben geleerd!
Lesdata: woensdag 13, 20 en 27 maart 2019
Tijd:
14.00 – 14.45 uur voor kinderen uit groep 1 en 2
15.00 – 16.00 uur voor kinderen uit groep 3 en 4
16.15 – 17.15 uur voor kinderen uit groep 5 en 6
Locatie: Fluiterlaan 400 (boven het Isala Theater – ingang achterzijde)
Capelle aan den IJssel

Heb je zin om mee te doen?
Meld je nu snel (want vol = vol) aan bij het Jeugdtheaterhuis via capelle@jeugdtheaterhuis.nl
Vermeld hierbij je naam, leeftijd, groep en school, emailadres en telefoonnummer.
.
Tot ziens bij de cursus!

Nieuwsberichten voor in schoolnieuwsbrieven
Februari 2019
KIES-groep in het voorjaar weer van start!
In het voorjaar (na de voorjaarsvakantie óf na de meivakantie) willen we bij het CJG graag weer met
een KIES-groep starten. KIES staat voor ‘Kinderen In een Echtscheiding Situatie’ en is bedoeld voor
kinderen van gescheiden ouders. Bij de groep kunnen kinderen de scheiding leren begrijpen, een
plaats geven en leren omgaan met alles wat ze moeilijk vinden van de scheiding. Voor meer
informatie of aanmelden: https://cjgcapelleaandenijssel.nl/kinderen-in-echtscheiding-situatie-groep/

Seksuele ontwikkeling: van baby tot puber
Het is bijna Valentijn, de dag van de liefde. Wanneer worden kinderen voor het eerst verliefd? Hoe
gaat hun seksuele ontwikkeling? De seksuele ontwikkeling begint al bij de geboorte en gaat het hele
leven door. Kijk op de website van het CJG voor een overzicht van de seksuele ontwikkeling per
leeftijdsfase: https://cjgcapelleaandenijssel.nl/seksuele-ontwikkeling/

Valentijnsdag: vier de liefde!
Op 14 februari is het Valentijnsdag. Dé dag om aan elkaar te vertellen hoe veel je van elkaar houdt.
Op de website van het CJG vind je tips om Valentijnsdag met je kind(eren) te vieren én leuke
knutseltips voor als je kind een oogje op iemand heeft. https://cjgcapelleaandenijssel.nl/leuke-tipsvalentijnsdag/

Werkende ouders: omgaan met schuldgevoelens
Werken en kinderen opvoeden is niet altijd even makkelijk. Je kunt je als werkende ouder wel eens
schuldig voelen. Bijvoorbeeld omdat je het gevoel hebt dat je je kinderen niet genoeg aandacht
geeft. Of omdat je het moeilijk vindt om afscheid te nemen als je je kind naar de kinderopvang
brengt. Hoe kun je met deze schuldgevoelens omgaan? Op de website van het CJG vind je tips:
https://cjgcapelleaandenijssel.nl/schuldgevoel-werkende-ouders/

Grenzen stellen: handige video
Grenzen stellen voor je kind kan best lastig zijn. Hoe pak je het aan? Fiona van Stichting Opvoeden
geeft je zes handige tips in dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=s8yb6AF1cE0

