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Vrijdag 15 november 2019
Typecursus De Typetuin start weer in maart

Agenda
20 nov.
27 nov.
28 nov.
29 nov.
3 dec.
5 dec.
12 dec.
16 dec.
19 dec.

Vergadering OV
Pyjama zingen (grp 1 t/m 4)
Spreekuur GGD (verpleegkundige)
Maandsluiting groep 4
MR vergadering
Sinterklaas op De Schakel
Informatieavond V.O.
Spreekuur GGD (jeugdarts)
Kerstviering

Bij voldoende aanmeldingen start in maart 2020
weer de klassikale
typecursus van de
Typetuin. Deze
cursus is geschikt
voor de kinderen in
de groepen 6 t/m
8. Kinderen die al jong een typecursus hebben
gevolgd, werken sneller en maken minder fouten
dan kinderen die zichzelf (verkeerd) leren typen.
Startdatum: donderdag 5 maart 2020
Lestijd: 16:00 tot 17:00 uur
Leslocatie: Basisschool De Schakel

Sinterklaas 2019
Nog even en de gezellige
Sinterklaastijd komt er weer
aan. Wij willen alvast een
paar belangrijke zaken/data
met u delen:
Op woensdagavond 27
november is het pyjama zingen voor groep 1 t/m 4.
De groepen 5 t/m 8 mogen die dag hun schoen
zetten in de klas.
Alle kinderen mogen op 5 december eigen fruit en
drinken meenemen. Of we het opeten na al die
pepernoten weten we nog niet.
Tot slot willen wij iedereen eraan herinneren dat de
schooltijd op 5 december tot 12.30 zal zijn!
Mocht u kind naar de opvang gaan wilt u dit dan
zelf regelen.

TSO – vrijwilligers gezocht
Om voor nu en in de
toekomst de TSO (het
overblijven) mogelijk te
blijven maken, zijn er
extra vrijwilligers nodig.
Mocht u iemand kennen
die dit wellicht leuk vindt
om te doen, zou het fijn zijn
als u dit onder zijn of haar
aandacht brengt.
Bent u degene die wij zo goed kunnen gebruiken?
Of wilt u eerst wat meer informatie? Neem dan
contact met ons op via tso@kdvpippi.nl of bel 0640709505.

Tot 1 januari 2020 geldt bovendien een
aantrekkelijke vroegboekkorting. Je betaalt dan
170 euro in plaats van 185 euro.
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.
Meer informatie? Ga naar www.typetuin.nl of mail
je vraag naar support@typetuin.nl
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