
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 2 (  7 september 2017) 
 

 
Beste ouder / verzorger 

Gevonden voorwerpen. 
Vorig schooljaar zijn er heel wat spulletjes (kleding, broodtrommels, handschoenen, 
tec) achtergebleven op schoolplein, aula of gang. Al deze gevonden voorwerpen 
hebben we bewaard in de ton bij de toiletten van groep 5 en 6. Maar deze ton is nu 
zo vol dat er niets meer bij kan. 
Vandaar dat we u  nog 1 keer de mogelijkheid geven om te kijken of er niets van uw 
kind of kinderen bijzit.  
Morgen (vrijdag 8 september) om 15.15u leggen wij alle spullen op de tafels in de 
aula. Wanneer u zelf niet kunt, vraag dan aan uw kind om even te kijken. 
Alles wat blijft liggen gooien we weg, gaat naar kledinginzameling of…. 

 

‘Stap in de online wereld van je kind’ 

Gamen, sociale media, filmpjes, leuke spelletjes spelen met kinderen uit het 
hele land. De mogelijkheden van de digitale wereld zijn onbegrensd. Wat zijn 
populaire sites bij kinderen van 8 tot en met 12 jaar? Welke sociale media en 
apps gebruiken ze? En welke mogelijkheden hebben nieuwe media, voor 
spreekbeurten of werkstukken? 

Het is belangrijk om te weten wat je kind online doet en welke mogelijkheden er zijn. 
Daarom biedt de Bibliotheek Midden-Brabant ouders en opvoeders de mogelijkheid 
om tijdens de Week van de Opvoeding de gratis e-learning “Stap in de online wereld 
van je kind” te volgen.  

De online cursus is gericht op het mediawijzer maken van ouders en daarmee hun 
kinderen. De thema’s zijn o.a. Populaire websites, Sociale media, Slimmer spelen en 
leren, Apps voor kinderen, Tips voor spreekbeurten en werkstukken, Gadgets, 
Mediawijze kids en Mindfulness.  

Door deel te nemen aan deze online cursus vang je twee vliegen in één klap: Je 
ontdekt een nieuwe manier van leren én brengt tegelijkertijd jouw kennis over media 
en kinderen up to date. 

Je kunt je aanmelden tot 25 september 2017. Daarna ontvang je van ons de gratis 
inlogcode per mail. De online cursus start vervolgens op maandag 2 oktober, in de 
Week van de Opvoeding. Vanaf dat moment zijn alle lessen online beschikbaar en 
heb je tot en met 3 november 2017 de tijd om de cursus te voltooien. 

  
 
 
 
 

https://www.bibliotheekmb.nl/stap-in.html


 

 

 
 
 
 
Type4fun 

Typ4fun start op woensdag 01 november om 13.00 uur 
weer met een leuke typecursus voor kinderen van groep 6-
7-8. De cursus wordt gegeven op woensdagmiddag in Den 
Bolder. Persoonlijke, kleinschalige lessen met een gaaf 
online type programma. Duidelijke uitleg, leerspelletjes, 
basisvaardigheden Word. Tussentijds is er regelmatig 
persoonlijk contact met leerling en ouders over de 
voortgang. 
 

Wil je ook op een leuke manier van een goede vakdocente 
je typediploma halen? Schrijf je nu alvast in! Meer info op www.typ4fun.nl of mail 
naar info@typ4fun.nl of bel 06-50670612. 
Kosten inclusief examen (examengarantie) € 189,95. 
 

Door de kleinschaligheid is deze cursus zeer geschikt voor kinderen met dyslexie 
en concentratieproblemen. De cursus bestaat 
uit 11 lessen inclusief examen.  Meer info op 
www.typ4fun.nl of mail naar info@typ4fun.nl.  

Typ4fun is een erkende onderwijsinstelling en 
aangesloten bij het CRKBO. Het CRKBO staat 
onder andere voor zorgvuldigheid en 

betrouwbaarheid. Wees er snel bij want vol=vol!  

Graag tot ziens bij Typ4fun! 
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