INFORMATIEBRIEF NR. 4 ( 27 september 2018)

Beste ouders/verzorgers

Spaar bij Bruna voor gratis kinderboeken voor de schoolbieb

Van 3 t/m 14 oktober is het weer Kinderboekenweek. Deze keer staat
‘Vriendschap’ centraal. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie:
‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken
stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze
schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste
kinderboeken! Hoe meer ouders meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
• Wanneer u één (of meerdere) kinderboek(en) koopt van 3 t/m 14 oktober 2018 bij
uw lokale Bruna-winkel dan kunt u de kassabon inleveren op school.
• Lever de kassabonnen vóór 1 november 2018 in op school. Wij leveren de
kassabonnen in bij een Bruna-winkel.
• Een Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar
op en de school ontvangt een waardebon.
• De school mag t/m 15 december 2018 voor 20% van het totale kassabonbedrag
nieuwe leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we
samen!

Typ4fun
Typ4fun start later dit schooljaar weer met een leuke typecursus voor kinderen van
groep 6-7-8. Aangezien de 1e groep al snel vol zat, willen we proberen om met een
2e groep te gaan starten. Dit zal zijn rond november/december 2018. 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!

