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Typecursus De Typetuin start weer in maart

Agenda
10 feb.
11 feb.
21 feb.
24 feb.
2 mrt.

Rapportgesprekken
Open Avond
Carnaval op De Schakel
Start voorjaarsvakantie
Weer naar school

Open Avond – Brede School De Schakel
Op dinsdag 11 februari aanstaande zal Brede School
De Schakel tussen 18:30 en 20:00 haar deuren
openen voor onze jaarlijkse open avond. Tijdens
deze avond zullen diverse leerlingen in hun klas
laten zien wat ze tijdens onze nieuwe wereldoriënterende methode Blink Wereld Geïntegreerd
hebben geleerd en/of hebben gemaakt. Naast de
presentaties van de leerlingen zullen ook
bibliotheek Rivierenland, kinderdagverblijf Pippi,
fysiotherapie Van der Vliet, Dikkertje Dap en
logopediepraktijk M. van Pelt hun deuren openen
en informatie geven.

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: R.K. Basisschool De Schakel
Inschrijven is een fluitje van een cent. De
cursusgroep bestaat uit maximaal 18 deelnemers,
dus vol = vol. Schrijf dus snel in:
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

Rapporten en toetsgegevens digitaal
MediaLab On Tour
Het Medialab komt naar de Bibliotheek
Ammerzoden! Op 13 februari kun je tussen 15:3017:00 naar hartenlust experimenteren met nieuwe
technologie. Leer programmeren met Bee-Bot of
met robot Dash. Zie hoe een 3D-printer werkt, of
maak een eigen kunstwerk met een 3D-pen. Wel
eens op een bananenpiano gespeeld? In het
MediaLab kunnen we er samen eentje maken. Heb
je ten slotte nou echt helemaal genoeg van ons
saaie universum? Stap dan in een andere wereld
met een Virtual Reality bril!
Gebruikmaken van de aanwezige spellen en
materialen is gratis en aanmelden is niet nodig.
Kom jij ook gezellig meedoen?

Afgelopen week hebben de leerlingen hun eerste
rapport mee naar huis gekregen. Dit rapport is ook
terug te vinden in SchouderCom. Binnen het profiel
van de betreffende leerling zijn de kopjes
‘rapporten’ en ‘toetsoverzicht’ te vinden. Hieronder
staan de knoppen ‘bekijk laatste rapport’ en
‘toetsoverzicht bekijken’. Wanneer je hier op klikt
opent een PDF met óf het rapport óf het overzicht
van de Cito toetsgegevens.

https://rivierenland.op-shop.nl/7820/medialab-ontour/13-02-2020
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