22 juli 2022 - nummer 11

Agenda
Vrijdag 22 juli
Maandag 5 september
Maandag 12 september
14 t/m 16 september
15 september
19 september

Het laatste Pitje van dit schooljaar
12.30 uur; start zomervakantie!
Weer naar school
Jaarvergadering OV 20.00 uur teamkamer
Kamp groep 8
Schoolreisje groep 1 t/m 7
Info avond groep 1-2 en groep 6-7

Jarigen
Van 22 juli t/m 30 september (met de groep waarin ze nu zitten)
23 juli
23 juli
26 juli
26 juli
30 juli
31 juli
3 augustus
3 augustus
4 augustus
4 augustus
6 augustus
8 augustus
10 augustus
18 augustus
18 augustus
19 augustus
23 augustus
27 augustus
29 augustus
30 augustus
31 augustus
3 september
4 september
4 september
5 september

Laurie (groep 3/4b)
Tessa (groep 5/6b )
Jay (groep 3/4a)
Lynn (groep 5/6b)
Maite (groep 7)
Nick (groep 5/6b)
Evy (groep 3/4b)
Jayden (groep 5/6a)
Roos (groep 3/4b)
Esmee (groep 3/4b)
Chelsea (groep 5/6b)
Jayden (groep 1/2b)
Lars (groep 8)
Louise (groep 5/6a)
Philou (groep 5/6a)
Kyaro (groep 5/6b)
Sietse (groep 7)
Naïma (groep 1/2b)
Yonca (groep 3/4b)
Kai (groep 5/6a)
Phoebe (groep 8)
Mason (groep 1/2a)
Tygo (groep 5/6a)
Tess (groep 7)
Quinn (groep 1/2b)

6 september
7 september
8 september
8 september
9 september
11 september
11 september
11 september
14 september
14 september
17 september
18 september
18 september
19 september
20 september
20 september
21 september
22 september
22 september
26 september
26 september
26 september
28 september
30 september
30 september

Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!

Quincy (groep 5/6b)
Liv (groep 5/6a)
Keyno (groep 7)
Jayno (groep 1/2a)
Stine (groep 8)
Joshua (groep 0/1)
Mathis (groep 1/2a)
Dean (groep 1/2a)
Mats (groep 1/2b)
Roos (groep 1/2b)
Naomi (groep 5/6a)
Lieke (groep 7)
Daan (groep 1/2b)
Dex (groep 3/4b)
Dex (groep 1/2b)
Cocó (groep 7)
Janneke (groep 8)
Hugo (groep 1/2a)
Pien (groep 5/6a)
Milan (groep 3/4b)
Liyenna (groep 3/4b)
Fleur (groep 8)
Jax (groep 3/4a)
Niek (groep 1/2b)
Lenn (3/4a)

Algemeen
Dit is alweer het laatste Pitje van dit schooljaar. De vakantie staat voor de deur. We mogen terugkijken op een
bijzonder schooljaar met goede resultaten en een fijne werksfeer. Het was een jaar waarin we weliswaar geen
afscheid namen van corona maar wel van veel corona maatregelen waardoor we weer samen met elkaar op
school konden zijn gelukkig en veel activiteiten weer door konden gaan.
We willen jullie allemaal en in het bijzonder onze oudervereniging en
medezeggenschapsraad heel hartelijk bedanken voor jullie inzet en de
prettige samenwerking in het afgelopen jaar.

Helaas gaan we afscheid nemen van een aantal collega’s:

Afscheid
Hoi allemaal,
Zoals de meesten van jullie al wel zullen weten, ga ik na dit schooljaar ’t Klokhuis verlaten.
Ik ga in het nieuwe schooljaar (ook als conciërge) bij basisschool De Kersentuin te Mierlo aan de slag.
Ik heb in de vier jaar dat ik werkzaam ben geweest op ’t Klokhuis, ontzettend veel plezier gehad in mijn werk. Dit
dankzij de geweldige collega’s en zeker met de kinderen.
Het was fijn om met zo’n gezelschap te hebben mogen werken.
Helaas komt hier een einde aan, maar dit wil niet zeggen dat ik dit achter mij laat.
Het is een plezierig deel van mijn leven geweest.
Ik wens iedereen een hele fijne vakantie toe en misschien komen we elkaar nog
wel eens een keer tegen.
Groetjes en houdoe.
Jullie (ex)conciërge Ed Vincent
Beste ouders,
Dit duo gaat een nieuwe uitdaging aan. We hebben beide de kans gekregen om op een school dichter bij huis te
gaan werken.
Ilonka staat volgend jaar voor een groep 2/3 in Hoogeloon. Paulien gaat naar de Raagten in Beek en Donk en
gaat daar een groep 3 lesgeven.
Wij gaan helaas afscheid nemen van jullie; ouders, de kinderen en ons
fijne team. We hebben met heel veel plezier op ’t Klokhuis gewerkt en
er een hele fijne tijd gehad. We gaan jullie zeker missen!
Bedankt aan alle ouders voor de fijne samenwerking, voor het
vertrouwen, alle open en fijne gesprekken en al jullie hulp. Bedankt
aan de kinderen voor de fijne tijd samen, voor jullie enthousiasme,
voor alle mooie tekeningen en lieve knuffels en voor alles wat we
jullie hebben mogen leren.
Ilonka en Paulien

Beste ouders, Lieve kinderen,
Na 4 jaar, met ontzettend veel plezier en voldoening, op 't Klokhuis gewerkt te hebben, is voor mij het
kantelpunt gekomen. Wonen in Deurne en werken in Geldrop ging best goed. Één keer per week file was goed
te doen, maar in 4 jaar tijd is er veel veranderd op de weg. Tegenwoordig sta ik op al mijn werkdagen in de file
of moet ik omrijden, waardoor ik regelmatig tegelijk met de kinderen op school aankom. Dit heeft me doen
besluiten om dichter bij huis te gaan werken. Ik zal vanaf komend schooljaar in mijn eigen woonplaats aan de
slag gaan, zodat ik de auto kan laten staan.
Ik ga met een heel dubbel gevoel weg. 't Klokhuis, mét de kinderen én collega's,
heb ik in mijn hart gesloten. Het liefst zou ik de school verplaatsen naar Deurne,
maar helaas beschik in niet over toverkrachten.
Vandaar dat ik met pijn in mijn hart afscheid neem van deze mooie school, lieve
kinderen, fijne ouders en topcollega's.
Ik neem heel veel warme herinneringen mee en wie weet zien we elkaar nog
eens!
Bedankt voor de fijne samenwerking!
Groetjes Marianne
Beste ouders,
Zoals sommige van jullie weten ben ik ruim 2 jaar geleden afgestudeerd op 't Klokhuis.
Dit was midden in de Corona tijd, een tijd waarin alles anders liep dan gepland.
Ik heb sindsdien altijd de droom gehad om een poosje in het buitenland te werken.
Deze droom ga ik komend jaar vervullen. Ik ga tot midden december aan de slag op Bonaire.
Ik heb hier erg veel zin in, maar moet deze maanden de school en alles daaromheen dus even achter me laten.
Ik heb op 't Klokhuis alles geleerd wat ik nu weet en heb het altijd als erg fijn ervaren hier.
Daarom ben ik ook erg blij dat ik ook meteen kan melden dat ik niet weg ga op 't Klokhuis.
Na de kerstvakantie kom ik terug. Voor welke taken/groepen etc. is nog niet duidelijk.
Op het moment dat het zover is zullen we hier iets over communiceren.
Voor nu wens ik u een hele fijne zomervakantie en tot volgend jaar! (al is dat misschien iets later dan
gebruikelijk 😉).
Groetjes Jeroen
Dan hebben we ook afscheid genomen van Tanja Schelbergen. Tanja is bij ons werkzaam geweest op
vervangingsbasis vanuit de Vervangingspool. Wij zijn Tanja heel dankbaar voor haar betrokken tijd hier in groep
0/1.

Lieve ouders en kinderen,
Wat was het afgelopen woensdag
een geweldige dag. Ik heb er
super van genoten om alle
kinderen en ouders te zien die me
zo fijn ontvangen en toegezongen
hebben. Ik wil jullie heel erg
bedanken voor jullie lieve
woorden en cadeautjes. Ik wens
jullie allemaal een fijne vakantie.
Ik ga genieten van mijn vrije tijd.
Ik zal jullie vast heel erg missen, ik
wens jullie het allerbeste toe. Wie
weet zien we elkaar.
Groetjes van juf Lisette

En dan niet te vergeten het afscheid van onze groep 8.
Van de leerlingen van groep 8 hebben we gisteravond afscheid genomen. Een grote club dit jaar. Hun
schoolcarrière op 't Klokhuis zit er écht op.
We hebben er alle vertrouwen in dat ze op hun nieuwe school prima zullen instromen.
Ook nemen we afscheid van een aantal andere leerlingen:
Lars Hofsteenge
Abigail Ristie
Annelynn van der Linden
Wij wensen hen heel veel succes en plezier op hun nieuwe school.

Maar gelukkig verwelkomen we ook nieuwe collega’s:

Ik ben Ellen, ik woon in Heeze met mijn man Eric. We hebben 2 kinderen die inmiddels
volwassen zijn en op zichzelf wonen. Voorheen heb ik het secretariaat gedaan op het
bestuurskantoor van Eenbes. Begin juli ben ik begonnen op ’t Klokhuis, mijn eigen oude
basisschool ☺ hoe leuk is dat!
Ik ben erg hartelijk ontvangen door het fijne team hier. Ik doe de administratieve
ondersteuning voor directie en MT en spring bij waar nodig.
Tijdens mijn werkdagen dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen jullie mij dus
tegenkomen of aan de telefoon krijgen. Leuk om jullie te ontmoeten!

Hallo, ik ben Roel van den Heuvel, 29 jaar en ik woon in Eindhoven met mijn vriendin. Komend schooljaar zal ik
op maandag en dinsdag voor groep 3 staan, op woensdag voor groep 4 en op donderdag voor groep 8.
‘t Klokhuis is voor mij geen onbekend terrein. Vroeger heb ik
namelijk hier ook op school gezeten. Ik herinner mij deze tijd als
erg leuk, vertrouwd en leerzaam. Een vergelijkbare ervaring wil
ik de leerlingen ook graag geven. Hierbij vind ik het belangrijk dat
elk kind gezien wordt als individu met zijn/haar kwaliteiten als
onderdeel van de groep. Waarbij de individuele ontwikkeling
invloed heeft op de groep maar ook andersom. Dit probeer ik te
bereiken door een open en enthousiaste houding aan te nemen.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om dingen te doen met mijn
vrienden zoals: lekker eten in het park, muziek luisteren, LP’s
verzamelen en voetballen.
Wil je meer weten over mij? Spreek me gerust aan. Ik heb in ieder geval veel zin in komend schooljaar.

Geboorte
Yes! Wij zijn ontzettend blij te kunnen melden dat Juf Mirjam op 20 juli (met tropische
temperaturen) is bevallen van een prachtige dochter Lori! Moeder en dochter maken
het goed.
Wij wensen haar en haar gezin heel veel geluk!

Schooljaar 2022-2023
Interim bestuur
Gisteren, donderdag 21 juli, heeft interim directeur Jan Feenstra het stokje overgedragen aan Jan Heesakkers en
Els van de Kam. Zij zullen beiden na de zomervakantie starten; Jan Heesakkers als interim onderwijskundig
directeur en Els als interim operationeel directeur. In het eerste pitje van het nieuwe schooljaar zullen beiden
zich aan u voorstellen.

Praktisch
U ontvangt de schoolgids en de kalender in de eerste schoolweek. Hieronder vindt u een aantal belangrijke
zaken voor het komend schooljaar.
Mocht u toch al nieuwsgierig zijn dan is de kalender en de schoolgids zsm op de website te vinden onder het
kopje "documentatie"

Schooltijden
De schooltijden zijn als volgt:
• Maandag
8.30-14.30 uur
• Dinsdag
8.30-14.30 uur
• Woensdag
8.30-12.30 uur
• Donderdag
8.30-14.30 uur
• Vrijdag
8.30-12.30 uur

Wegbrengen
De kinderen zijn vanaf 8.20 uur welkom op school. Voor die tijd is er geen toezicht op het schoolplein. De kinderen
gaan zelfstandig naar binnen, de leerkracht is aanwezig in het klaslokaal.
Ouders van nieuwe leerlingen of instromers mogen de eerste week mee naar binnen en nemen afscheid in de
gang bij het lokaal.
Na school zijn ouders van harte welkom in de school!

Veiligheid bij het brengen en halen, ook dat doen we samen!
We willen u vragen om bij het wegbrengen en ophalen van de kinderen ervoor te zorgen dat dat veilig gebeurt.
Vanuit ouders en wijkbewoners horen wij regelmatig over onveilige situaties, zeker in de buurt van de
parkeerplaats naast het wijkgebouw. We hebben contact met de wijkagent en de gemeente om met ons de
veiligheid in de gaten te houden.

Informatieavonden
Aan het begin van het schooljaar verzorgen de leerkrachten een kennismakings-/ informatieavond.
Tijdens die avond wordt verteld over de manier van werken in de groep van uw kind.
Ook wordt er algemene informatie gedeeld. Voor de groepen 7 en 8 wordt er belangrijke informatie over de
overstap naar het voortgezet onderwijs en de afrondende fase op de basisschool gegeven.
We verwachten voor iedere leerling een ouder of verzorger op de informatieavond.

19-9-2022 Informatieavond groep 1-2 en 6 en 7
20-9-2022 Informatieavond groep 4 en 5
22-9-2022 Informatieavond groep 3 en 8

Op de website en via de app van de school vindt u gedurende het schooljaar ook informatie over de groep.
Mocht u vragen hebben, kunt u deze tijdens de informatieavond stellen aan de leerkracht van de groep.
Mocht u de leerkracht toch willen spreken i.v.m. een belangrijke mededeling over uw kind, kan dat uiteraard
altijd. Stuur even een mail om een afspraak te maken of loop even na schooltijd binnen.

Gymrooster
Dinsdag
8.30-9.15 uur
9.15-10.00 uur
10.00-10.45 uur
10.45-11.30 uur
12.15 -13.00 uur
13.00-13.45 uur
13.45-14.30

Groep
4
5
6
7
8
3A
3B

Donderdag

Groep

8.30-9.15 uur
9.15-10.00 uur
10.00-10.45 uur
10.45-11.30 uur
12.15-13.00 uur
13.00-13.45 uur

5
4
3A en 3B
6
7
8

De leerlingen van groep 1 en 2 gymmen in de speelzaal. Dit gebeurt in ondergoed of gymkleding die u hiervoor
mee kunt geven. Schoenen die vlug aan en uit kunnen zijn zeer gewenst. Het is de bedoeling dat de
gymschoenen op school blijven. We vinden het prettig als de naam van uw kind in de schoenen staat.
De leerlingen van groep 3 t/m 8 gymmen de in gymzaal van de Akert. Op donderdag worden deze lessen
verzorgd door meester Bram en meester Edo (tot december 2022) vanuit de stichting LEEF!

Vakantierooster

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

24 t/m 28 oktober 2022
26 december 2022 t/m 6 januari 2023
20 t/m 24 februari 2023
10 april 2023
27 april 2023 (valt in de meivakantie)
24 april t/m 5 mei 2023
18 en 19 mei 2023
29 mei 2023
17 juli t/m 25 augustus 2023

Studie(mid)dagen
Dinsdagmiddag
Maandag

4 oktober 2022 vanaf
12.00 leerlingen vrij
5 december 2022
leerlingen hele dag vrij
(Sinterklaas bezoekt onze
school op 2-12-’22)

Dinsdagmiddag

Donderdag

Dinsdag
Donderdagmiddag

Dinsdag 7 februari
2023 vanaf 12.00
leerlingen vrij
Donderdag 23 maart
2023 vanaf 12.00
leerlingen vrij
Dinsdag 30 mei 2023
leerlingen hele dag vrij
13 juli 2023 vanaf
12.00 leerlingen vrij

Helpen jullie school en de oudervereniging?
Hebben jullie de Vragenlijst over de ‘Leuke activiteiten op ’t Klokhuis’ al ingevuld?
Het zou de school en de oudervereniging enorm helpen als je dat doet.
We willen graag weten hoe jullie erover denken. Het kost een paar minuutjes en zijn maximaal 10
vragen.
Vrijdag 8 juli hebben jullie een mail gehad met meer informatie daarover.

Je kunt de enquête ook hier vinden: https://forms.office.com/r/F78xV6GbAB of via deze QR-code:

Alvast heel hartelijk bedankt!
Team van 't Klokhuis en de oudervereniging

Terugblik schooljaar 21-22
Musical
Gisteravond heeft groep 8 de musical opgevoerd voor alle ouders, opa's, oma's en nog veel meer vrienden en
familieleden. Het was een fijne avond waarin groep 8 definitief afscheid heeft genomen van hun jaren op 't
Klokhuis.
De kinderen hebben de musical afgelopen week al meerdere malen opgevoerd voor alle kinderen van de school.
De musical genaamd "Wie steelt de show?" bracht de nodige grappen, leuke dansjes en pakkende liedjes met
zich mee. Er waren zelfs meerdere solo's te beluisteren tijdens de uitvoering.
We zijn trots op wat groep 8 heeft neergezet en hoe hard ze hebben gewerkt om deze musical tot een feestje te
maken.

Street beat
Afgelopen dinsdag en woensdag zijn alle kinderen van de school aan de slag geweest met een workshop
streetbeat. De kinderen hebben eerst groep voor groep een instructie gehad en zijn vervolgens aan het
drummen geslagen.
De kinderen hebben dit ontzettend goed gedaan en we kijken dan ook terug op een zeer geslaagde activiteit.
Vervolgens gaven de kinderen een optreden voor de ouders. Dit moest vanwege het weer helaas in een warme
kleine gymzaal, maar we vinden het toch erg tof dat alle kinderen hebben kunnen laten zien wat ze geleerd
hebben. Leuk ook om te zien hoeveel betrokken ouders er op het optreden afkwamen.

Nieuws vanuit de Oudervereniging
Schooljaar 2021-2022
Een jaar vol activiteiten, van schoolreis en kinderboekenweek tot Sint en kerstfeest en van carnaval met
restricties tot de Koningsspelen waarbij alles weer kon. Schooltuin weer netjes onderhouden en alle fietsen
gecontroleerd. Een flinke inzameling bij de goede doelen actie, pitten zakken gegooid tijdens Pasen en alle
kindjes weer mooi op de foto bij de schoolfotograaf.
Met als klap op de vuurpijl de 1e en 5e prijs bij de avond vier daagse!
En laten we de eindejaarsactiviteit met frieten en fietsen vooral ook niet vergeten….
Weer een bijzonder jaar, maar met (gelukkig) veel meer mogelijkheden!
Wat hebben de kindjes genoten van al die leuke gebeurtenissen…..
Bedankt voor al jullie ouderbijdragen. Door dat geld was dit allemaal mogelijk!
Lijkt het je leuk om mee te denken en te organiseren bij of voor de ouder vereniging, kom dan gerust een keer
(vrijblijvend) kijken tijdens 1 van onze vergaderingen of geef je op voor een van onze activiteiten om het sfeertje
mee te proeven.
Bij interesse kun je contact opnemen via: orklokhuis@eenbes.nl
Fijne vakantie en tot volgend schooljaar,
Arina, Anita, Marielle, Claudia W, Natasha, Hansie, Loes, Claudia H, Meggie, Sanne, Dilek, Han, Ingrid, Anke en
Daniëlle van de oudervereniging.

Verder
In onze laatste vergadering hebben we nog een aantal belangrijke zaken besproken met elkaar en met school.
Inmiddels zijn alle commissies nu afgerond. De notulen van de vergadering van mei zijn goedgekeurd, die
kunnen jullie vinden op de website van school.
Als OV (en MR) hadden wij het schooljaar toen samen op een gezellige manier afgesloten.
Tijdens de Eindejaarsactiviteit hebben we dat met alle ouders en teamleden van school kunnen doen. Heel fijn
dat dat eindelijk na 2 jaar weer door kon gaan. De opkomst was groot en er is door een heleboel kinderen en
ouders lekker gefietst, gegeten en gedronken.
Het was erg gezellig en wij vonden het geslaagd!!
Aan het begin van een nieuw schooljaar organiseren we altijd de jaarvergadering van de oudervereniging.
Daarin presenteren we de jaarafrekening en stellen we de begroting vast voor alle activiteiten die we willen
gaan organiseren dat jaar.
We nemen afscheid van de OV-leden die stoppen, verkiezen nieuwe OV-leden, verdelen de functies van het
dagelijks bestuur en delen de commissies in.
Alle ouders zijn hierbij welkom!
Deze jaarvergadering zal gehouden worden op maandag 12 september vanaf 20 uur op school.
Komen jullie ook?
Groetjes,
de oudervereniging

Goede doelen:
De afgelopen weken heeft iedereen zich flink ingezet voor de goede doelen actie.
Dankzij jullie inzet hebben we maar liefst € 340 opgehaald!
Dit jaar hebben we gekozen voor 2 goede doelen, namelijk:
Hulp voor Oekraïne op 555 en het lokale goede doel Heppie (t)Huis.

De afgelopen week hebben we de cheque van €170 uitgereikt bij Heppie (t)Huis en naar beide goede doelen de
€170 over kunnen maken.
Een geweldige prestatie!
Iedereen super bedankt voor de bijdrage!

Nieuws van buiten
Leef
Ontdek jouw sport – met het hele gezin!
Ken jij dat? Eigenlijk wil jij ook wel een sport beoefenen en meer bewegen. Maar welke sport of activiteit past
echt bij jou? Sport of beweeg je liever individueel of hou je juist van sporten in groepsverband? Ben je iemand
die ‘balgevoel’ heeft of toch liever met cardio of krachtsport bezig is? Zoek je een combinatie met lichaam en
geest of wil je liever fysiek tot het uiterste gaan? Alles is mogelijk en er is geen beter moment dan zaterdag 23
juli om dit te ervaren.
In samenwerking met het Sportakkoord Geldrop-Mierlo zetten heel veel (sport)verenigingen en
(sport)organisaties op zaterdag 23 juli 2022 hun deuren open. Met elkaar maken we er weer een feestje
van! Lees snel meer.
Kindervakantiefeest Geldrop
Het kindervakantiefeest is nieuw! Dit is vergelijkbaar met de jeugdvakantieweek in Mierlo, maar dan speciaal in
Geldrop georganiseerd. Verschillende scoutinggroepen hebben de handen in een geslagen en bieden een tof 3daags (sportief) programma aan. Meer informatie: www.leefgeldrop-mierlo.nl/kindervakantiefeest-geldrop.
Met sportieve groet,
Team Leef! Geldrop-Mierlo

Betreft: Typecursus de Typetuin gaat van start!

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Bij voldoende aanmeldingen start in het najaar van 2022 op Basisschool 't Klokhuis de groepstypecursus van de Typetuin.
Deze cursus is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8 (schooljaar 2022-2023). Geef je kind een voorsprong voor
de rest van zijn/haar leven!
Waarom leren typen?
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan kinderen die zichzelf
(verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd
een goede typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede typevaardigheid beter kunnen
spellen. Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk als een mooi, leesbaar handschrift. Maar dat gaat niet
vanzelf. In een groepje onder begeleiding van een professionele type-coach boek je het beste resultaat. In de Typetuin
oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de cursus wordt doorlopen ook voor ieder kind
anders.
Startdatum: dinsdag 1 november 2022
Lestijd: 16:30 tot 17:30 uur
Leslocatie: Basisschool 't Klokhuis, Hazelaar 47 5664 VE GELDROP
•
•
•
•
•
•
•

Kinderen oefenen thuis online op hun eigen tempo en niveau in een volledig nieuw programma!
Totaal 1 jaar toegang tot de online oefenomgeving. Ben je eenmaal geslaagd dan kun je de rest van het jaar je
typevaardigheid blijven onderhouden.
Aangepaste normering voor kinderen met bijv. dyslexie.
Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten.
De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 lessen van 60 minuten gepland.
Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl).
Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal.

Schrijf in voor 1 augustus en ontvang € 25,- korting.
Je betaalt dan € 160,- in plaats van € 185,-.
Let op: Er is slechts plaats voor 18 kinderen, dus VOL=VOL!
Tip
Met gratis annuleren tot 15 september blijf jij flexibel. Mocht de cursus niet van start kunnen gaan dan krijg jij je geld
terug. Beloofd!
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 diamantje op de kaart aan van de cursuslocatie van jouw keuze.
5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”.
6. Rond de inschrijving verder af.
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet? Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579.
Met vriendelijke groeten,
Team van de Typetuin

Tot slot
Vakantiegroet
Het is bijna vakantie en daar hebben we allemaal zin in!
Wij gaan trots de vakantie in! Trots allereerst op onze leerlingen: op hun veerkracht en flexibiliteit tijdens de
veranderende coronamaatregelen die er ook afgelopen jaar weer waren. Maar zeker ook trots op hun inzet en
harde werken het afgelopen jaar; ieder kind heeft op zijn of haar eigen manier 'leer'-stappen gemaakt.
Trots ook op u als ouder(s) en verzorger(s); we zijn erg blij met jullie betrokkenheid.
En wat zijn we trots op ons team! Ondanks de onzekerheden die er het afgelopen jaar waren, hebben de
collega’s de goede sfeer en samenwerking weten te behouden en samen het leergeluk van de kinderen
bewaakt. We zijn erg trots op onze kanjers!
Wij wensen alle leerlingen en ouders een heerlijk ontspannen zomervakantie toe. Geniet van de vrije tijd, ver
weg of dicht bij huis, tijd voor ontspanning!
Alle leerlingen van groep 8 en de andere school’verlaters’ wensen we natuurlijk veel plezier en succes op het
Voortgezet Onderwijs of op hun andere nieuwe (werk)plek. Alle andere leerlingen en u zien we graag lekker
uitgerust en vol met vakantieverhalen terug op maandag 5 september.

