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AGENDA
Datum
20 okt t/m 28 okt
12 november
28 november
11 december

Activiteit
Herfstvakantie
Kinderen vrij
Kinderen vrij
MR vergadering

Welkom
In groep 1 mogen we Elena verwelkomen. We wensen haar veel plezier.

Tot ziens
Er gaan ook kinderen onze school verlaten. We wensen Danique, Elaine, Hilbrand en Jari veel
plezier op hun nieuwe school.

BLP-scholing
We gaan dit jaar het derde en afsluitende jaar in met betrekking tot onze BLP-scholing.
BLP staat voor Building Learning Power. Het doel van Building Learning Power (BLP) is om
het lerend vermogen bij leerlingen te ontwikkelen, zowel op school als daar buiten.
Onder leiding van Anton de Vries van Stenden hebben we dit jaar nog een vijftal
cursusmomenten. De kinderen zijn die dagen vrij. Het gaat om:
•
•
•
•
•

Maandag 12 november 2018
Woensdag 28 november 2018
Dinsdag 5 februari 2019
Donderdag 28 maart 2019
Vrijdag 28 juni 2019

Typcursus
In Januari 2018 start De TypeTante Jolanda bij jullie op De Vensterschool met een typecursus
voor groep (6) 7 en 8 via een methode van Gigakids. In 12 lessen leren de kinderen “ blind “
typen, deze lessen worden afgerond met een examen. De lessen vinden plaats op de
Vensterschool direct na schooltijd op donderdagmiddag om 14.30 uur, de eerste les zal zijn
op donderdag 10 januari. De les duurt 45 minuten en de kosten bedragen 130,We werken met een computerprogramma via het internet. Na de 12 lessen volgt een
examen. Omdat je ook thuis moet oefenen, heb je thuis een computer nodig met internet.

De computer speelt al een grote rol op het basisonderwijs. Maar vooral op het voortgezet
onderwijs kun jij niet meer zonder computer. Daar zal jij je werkstukken, tekstverwerkingen
en huiswerk moeten uitwerken op de computer. Ben jij snel en handig met een toetsenbord,
dan scheelt dit erg veel tijd. Kinderen in de bovenbouw leren snel en hebben nog weinig
huiswerk. Dit is de ideale leeftijd om deel te nemen. Ook heel goed voor kinderen met
dyslexie.
Wil jij ook leren typen bij De TypeTante?? Lees dan de
folder die op school verkrijgbaar is en geef je snel op
via typetantes@gmail.com. (bij meer dan 15 aanvragen
komt er een extra groep om 15.15 uur.)
U kunt zich eventueel ook op school opgeven. Wil je
vast een beetje meekijken met wat wij doen? Volg ons
dan op: www.fb.me/DeTypeTantes
Ik heb er zin in!
Groeten van De TypeTante
Jolanda Hofman

Wie heeft……….joggingbroeken enz…..
Er gebeuren wel eens ongelukjes (broekplassen) op school.
Wie kan ons helpen aan: Joggingbroeken ( erg handig omdat dit meestal past)
Leggings
Jongens onderbroeken
Meisjes onderbroeken
Sokken
Inleveren bij juf Lucy

Vakantierooster
Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Start
20 oktober
22 december
16 februari
19 april
27 april
30 mei
10 juni
13 juli

Einde
28 oktober
6 januari
24 februari
22 april
5 mei

25 augustus

Programma Jongerencentrum To-B
Nieuw: Jongenswerk!

In oktober en november minicursus Kickboxen voor jongens. In totaal 3
bijeenkomsten op de donderdagmiddag van 16.00-17.00 uur. Deelname
gratis, aanmelden voor 24 oktober.
s.bon@timpaanwelzijn.nl

