
 

 

kalender 

 

  

   9 december  20 december   21 december  
   Crea-ochtend groep 3-4  Kennismaking nieuwe 

kleuters 
 Kerstmarkt van 17.00u tot 

19.30u 
 

 

         

 26 december t/m 6 januari  9 t/m 27 januari  10 januari  11 januari  
 Kerstvakantie  Respectweken  Instroom nieuwe kleuters  Start Qrabbl - aanbod dans 

en beweging 
Hoofdluiscontrole 

 

         
         
         
         

 25 januari  27 januari  10 februari    
 Kindcentrumraadverga-

dering 
 Afsluiting Respectweken  Rapporten groep 3 t/m  7 

mee naar huis 
   

         
         
         
         

 

     Terugblik studiedag 6 december 
Gisteren was er een studiedag gepland. Overdag konden onze collega’s naar eigen inzicht 

werkzaamheden verrichten. ’s Avonds hebben we in gezamenlijkheid met alle opvang- en 

onderwijscollega’s van ons cluster Boekel-Venhorst (dus samen met De Regenboog en 

Cornelius) een studieavond gehad met als thema ‘Bewegen’. Hierbij waren er voor eenieder 2 

workshops te kiezen uit onderstaand programma: 

- Prikkels in de groep - door Ellen Velzenboer 

- Zit je lekker? Over lichaamshouding bij kinderen en volwassenen - door Sam van Lieshout 

- Bewegend leren of leren & bewegen? - door Bart Schmeits 

- Kom in beweging; dansworkshop voor het jongere en het oudere kind - via dansdocent 

Kunstlokaal 

- Sla je slag; muziekworkshop voor het jongere en het oudere kind - via muziekdocent Beat it 

- Spelenderwijs aan de slag met groepsdynamica - door Marian Drabbels van ons team  

                               Begeleiding 

De avond was geslaagd qua ontmoeting en samenzijn van alle 

collega’s uit ons cluster en vanuit de verschillende workshops kon 

iedereen iets meenemen naar de dagelijkse praktijk in het werken 

met kinderen van 0 tot 13 jaar. 

Fijn om op deze manier met elkaar de studiedag in te vullen. 

Hopelijk hebben de kinderen en ouders ook kunnen genieten van 

een fijne dag, daags na pakjesavond. 
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De 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 8 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 dooroefenen 

voor een hoger resultaat? Ook dat kan!  

Wanneer je de cursus afrondt ontvang je binnen twee weken het diploma op je 

deurmat.  

 

 

 

 

 

 

 

Typeles gaat van start! 

Schrijf snel in want vol=vol.   

Waarom typeles (blind leren typen)?  
In samenwerking met de school van jouw kind, bieden wij in het voorjaar onze 

klassikale cursus van de Typetuin aan. Leren typen met tien vingers zonder naar 

het toetsenbord te kijken (blind typen), 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 type-coach. 

 

Meld daarom vandaag nog jouw kind aan.  

“Kinderen die blind 

kunnen typen halen 

bewezen hogere 

resultaten op school”  
 

  

Praktische info  

 
Voor wie?  

Alle leerlingen uit de groepen 6  

t/m 8. 

 

Startdatum: 

woensdag 8 maart 2023 
Lestijd: 12:45 tot 13:45 uur 

Leslocatie: KC Octopus, Parkweg 

36 5427 AL BOEKEL 

 

Nodig 

Thuis een computer/ laptop/  

tablet met toetsenbord en  

een internetverbinding. Tijdens  

de klassikale les wordt er getypt 

op apparatuur van de Typetuin.  

 

Prijs 

Schrijf in voor 10 januari 2023 en 

ontvang € 30,- korting.  

Je betaalt dan € 165,- in plaats 

van € 195,-.  

Let op: Er is slechts plaats voor 

18 kinderen, dus VOL=VOL! 

 

Aanmelden 

https://www.typetuin.nl/aanmel

den/  

 

Meer info 

www.typetuin.nl/klassikaal 

info@typetuin.nl  

013-5220579   

(werkdagen tussen 9 en 17uur) 

 

Typetuin en dyslexie?  

Lees er alles over op www.typetuin.nl/dyslexie 

 

 

 

 

https://player.vimeo.com/video/227447446
https://www.typetuin.nl/aanmelden/
https://www.typetuin.nl/aanmelden/
https://www.typetuin.nl/aanmelden/
http://www.typetuin.nl/klassikaal
mailto:info@typetuin.nl
https://youtu.be/Ycslbi5NJdA
https://www.typetuin.nl/dyslexie


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wist u dat... 

 
• Onze versiergroep de aula vanochtend weer in kerstsferen heeft gebracht? 

• Er zelfs een écht ‘kerstkindje’ alles heeft kunnen volgen vanuit zijn ‘kribbetje’? 

• De voorbereidingen voor de kerstmarkt in volle gang zijn? 

• Morgen, donderdag,  Roos en Floor hun project ‘Nurses going Gambia’, het project waar 

de opbrengst naar toe gaat dit jaar, in alle klassen komen presenteren?  

 

 

 

  

     Paarse vrijdag 

Aanstaande vrijdag wordt er in het hele land op vele plekken Paarse Vrijdag gevierd, ook 

Kindcentrum Octopus doet hier aan mee. Op deze dag vieren we dat iedereen zichzelf mag zijn 

en dat niemand buitengesloten of gepest mag worden om wie die is. De school wordt deze dag 

een beetje paars versierd en de kinderen mogen in het paars naar school komen! Vele klassen 

gaan deze dag in gesprek over dit onderwerp: voor de kleuterklassen is er een passend 

prentenboek, er zijn speciale gedichten gemaakt die besproken kunnen worden en de kinderen 

van de bovenbouw kunnen kijken naar De Grote Paarse Vrijdag Spelshow of naar een online-

gastles van een bekende Nederlander. Bent u benieuwd geworden naar Paarse Vrijdag, neem 

een kijkje op de site: https://paarsevrijdag.nl. 

 

 

Waarom blind leren typen? 

 

 

https://paarsevrijdag.nl/basisschool#section-0
https://paarsevrijdag.nl/basisschool#section-0
https://youtu.be/Ycslbi5NJdA

