WEEKBRIEF 4
15 september 2020
MET DEZE WEEK
Informatie vanuit ons Kindcentrum
- Belangrijke data
- Bieb op school
- Afscheid juf Moniek en juf Rian
Informatie van buitenaf
- Tips vanuit cultuurcontact
- Typetuin

Informatie van ons Kindcentrum
De link naar de facebookpagina: facebook pagina kindcentrum de Rakt
BELANGRIJKE DATA:
Maandag 21 september: Studiedag (kinderen van de groepen 1 t/m 8 vrij) Peuteropvang en BSO zijn open
Woensdag 30 september: Begin Kinderboekenweek
BIEB OP SCHOOL:

Datum:

16-17 sept
23-24 sept.

Wie zijn er deze week aan de beurt?

Woensdag
11.45-12.30
Bieb-ouder:
Elize Snoey.
PSZ (11.30 uur)
2-3 Ch/F
2-3 C/M
6 M/W

Donderdag
13.45-14.45
Bieb-ouder:
Sjoeke Gruys
5 K/W
8 J/K
1-2 B/F
4 Rob

AFSCHEID JUF MONIEK EN JUF RIAN
Donderdag 27 augustus hebben juf Moniek en juf Rian afscheid genomen van de leerlingen. Op de laatste dag zijn ze de
hele dag door verwend, met als afsluiting van alle klassen apart mooie optredens.
Afgelopen vrijdagmiddag hebben wij als team afscheid genomen van hen. Met een mooi zonnetje hebben wij geproost op
een mooie toekomst voor hen!

Informatie van buiten

VAKANTIETIP: KINDERFESTIVALS IN HET SPEELHUIS EN DE CACAOFABRIEK
Nog op zoek naar leuke plannen voor de herfstvakantie? Voor de kleinste cultuurfanaten is er dit najaar
van alles te beleven in Het Speelhuis en De Cacaofabriek. De stoerste helden en schattigste
fantasiefiguren komen naar het Helmondse theater. Tuinieren met Slagwerk (6+), Brandweerman Sam
Live (2+), Lepeltje Lepeltje (4+), Belle en het Beest (4+) en Poppentheater op Zondag (3+). De
Cacaofabriek rolt in diezelfde week – van 17 t/m 25 oktober – de loper uit voor nieuwsgierige neuzen.
Tijdens het KinderFilmFestival kunnen jonge filmfreaks voor een klein prijsje naar zowel klassiekers als
bijzondere titels. Met een zakje chips en glaasje fris is het feest compleet.
THEATER IN EEN REUZENRAD
In een 18 meter hoog reuzenrad luister je met een koptelefoon op je hoofd naar het verhaal van Radman.
Wat doet die mevrouw van nummer 60 in de straat met die gekke naam elke ochtend? Wat is er aan de
hand met de bomen in het parkje om de hoek? En hoe smaken wolken eigenlijk? Maak van vrijdag 2 t/m
zondag 4 oktober een avontuurlijk ritje in het reuzenrad. Daarnaast is er speciaal voor kinderen een
draaimolen. Kortom: een leuk uitje voor de hele familie!

Cursus blindtypen op deze school?
Meld je kind nu vrijblijvend aan!
Praktische info
Voor wie?
Alle leerlingen uit de groepen 6
t/m 8.
Startdatum
2e week maart, na schooltijd

Bekijk hier hoe de cursus werkt

Waarom blind leren typen?
In samenwerking met de school van
jouw kind(eren) bieden wij bij
voldoende interesse in maart 2021
onze klassikale cursus van de Typetuin
aan. Leren typen met tien vingers
zonder naar het toetsenbord te kijken,
hoe gaaf is dat?
Kinderen die blind kunnen typen
behalen bewezen betere resultaten op
school.

Ze typen sneller en foutloos en kunnen
zich hierdoor beter concentreren.
Het beste en snelste resultaat wordt
gehaald wanneer je kind onder
begeleiding leert typen van een typecoach.
Meld daarom jouw kind hier vandaag
nog vrijblijvend aan.

De vernieuwde klassikale cursus van de Typetuin.
Bij de Typetuin leert je kind typen in zijn
of haar eigen tempo. Binnen 13 weken
haalt 98% van de cursisten een
typediploma.
De type-coach let tijdens de klassikale
lessen op de houding en neemt de
persoonlijke leerdoelen door.
Tijdens het thuis online oefenen in de
speelse en spannende omgeving van

de Typetuin begeleidt de coach je
kind ook op afstand.
Ieder kind leert in zijn of haar eigen
tempo. Na 7 weken al klaar voor het
examen? Dan kan je kind de cursus al
afronden. Liever wat langer door
oefenen voor een hoger resultaat?
Ook dat kan!

Nodig
Thuis een computer/laptop of
tablet met los toetsenbord en
een internetverbinding. Tijdens
de klassikale les wordt er getypt
op apparatuur van de Typetuin.
Prijs
Deze wordt voor 2021 nog
vastgesteld.
Meld je kind vrijblijvend aan.
Zodra wij in overleg met de
school de cursus hebben
ingepland ontvang je van ons
als eerste bericht om je kind
definitief in te schrijven.
Vroegboekers ontvangen ook
een aantrekkelijke korting.
Vrijblijvende aanmelding
Laat hier vrijblijvend jouw
gegevens achter. Wij nemen
direct contact met je op zodra
de cursus in overleg met de
school is ingepland.
Meer info
www.typetuin.nl/klassikaal
info@typetuin.nl
013-5220579
(werkdagen tussen 9 en 17 uur)

Ieder kind is regisseur van zijn of haar
eigen leerproces!

Typetuin en dyslexie? Lees er alles over op
www.typetuin.nl/dyslexie

“Kinderen die blind
kunnen typen halen
bewezen hogere
resultaten op school”
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