Locatie Eikenlaan
Tevens postadres:
Eikenlaan 50, 2691 EE ’s-Gravenzande
 0174 412587
 info@kameleon.pcpow.nl

Locatie Heenweg
 0174 413364
 heenweg@kameleon.pcpow.nl

Extra maandinfo september 2018
Deze maand krijgt u een extra maandinfo omdat wij nog het een en ander met u willen
delen.

Herinnering studiedag:
Op maandag 29 oktober vindt een studiedag voor de leerkrachten plaats. Alle leerlingen
zijn die dag vrij.

Kinderboekenweek: Vriendschap:
Tussen 24 september en 10 oktober zullen alle groepen een les volgen in het
Kinderboekenmuseum in Den Haag t.g.v. de Kinderboekenweek! Nadere info volgt via de
groepsleerkracht.
Op woensdag 3 okt. houden wij een boekenmarkt op locatie Eikenlaan met nieuwe en
tweedehands kinderboeken in de speelhal en op het podium.
Ouders met kinderen zijn welkom van 8.15 tot 9.00 uur en van 11.30 tot 12.30 uur.
Kinderen mogen natuurlijk ook zonder ouders een boek kopen. Betaling is uitsluitend in
contanten. Ouders kunnen tussen 9.00 en 11.30 uur ook nog snuffelen tussen de
boeken.
De kinderen blijven dan in de groep. Ondertussen krijgen de groepen 5 t/m 8 nog een
korte toelichting over de nieuwste boeken.
De kinderenboekenmarkt op de Heenweg vindt op vrijdag 12 oktober aan het eind van de
middag plaats. Verdere informatie volgt nog.
Heeft u nog oude kinderboeken die wij mogen verkopen dan kunnen die nog
steeds worden ingeleverd bij juf Toos op de Eikenlaan en bij de leerkrachten op de
Heenweg.

Schoolbrengdag
Aanstaande donderdag 20 september is de landelijke schoolbrengdag. Een dag waarop
ouders en kinderen worden opgeroepen om lopend of op de fiets naar school te gaan.
Door de auto te laten staan zijn de leerlingen ook goed bezig voor hun gezondheid, hun
verkeersveiligheid en het milieu. Door al op jonge leeftijd in het verkeer te oefenen, leren
kinderen bijvoorbeeld de snelheid van auto's in te schatten.
Wij willen u vragen om donderdag mee te doen aan dit landelijke initiatief. Op school
geven wij hier onder andere aandacht aan door middel van de verkeerskrant van Veilig
Verkeer Nederland die wij gebruiken.
Op de WOS was deze dagen bijgaand filmpje te zien dat is opgenomen op de Eikenlaan.
https://www.wos.nl/veilig-westland/tvgemist/item?4v2lkGNs9gk9Jsm5HJp2qg==
Bij verkeersveiligheid is het belangrijk dat we als ouders, leerkrachten, kinderen en
gemeente samenwerken. Wij hopen dan ook dat u voor zover mogelijk gehoor wilt geven
aan het initiatief van schoolbrengdag.

Samen ontdekken we talent

Heeft u zich al ingeschreven?
Wilt u meer leren over het brein van kinderen? Wilt u ontdekken wat u kunt doen om uw kind te helpen
ontwikkelen en groeien? Bent u benieuwd naar praktijkvoorbeelden en praktische tips hoe u thuis aan de slag
kunt met opdrachten en spelletjes? Schrijf u dan nu in voor de oudertraining ‘Samen ontdekken we talent’! Ga
naar www.samenontdekkenwetalent.nl voor meer informatie en om u in te schrijven. Inschrijven kan tot en met
21 september a.s.

PCPOW
In de bijlage kunt u ook de nieuwsbrief van het PCPOW lezen.
Wanneer u vragen heeft over een van de genoemde zaken of over iets anders, dan bent
u van harte welkom.
Met vriendelijke groet,
Theo Molendijk

(Bijlage: De Typetuin)

Praktische info

Cursus blindtypen van start
Nog 10 plaatsen beschikbaar

Voor wie?
Alle leerlingen uit
groepen 6 t/m 8.

de

Startdatum
dinsdag 2 oktober 2018
om 14:45uur.
Locatie:
CBS De Kameleon (loc.
Eikenlaan)
Nodig

Waarom blind leren typen?
Op dinsdag 2 oktober 2018 om 14:45uur gaat de vernieuwde
typecursus van de Typetuin van start (er zijn inmiddels voldoende
aanmeldingen). Leren typen met tien vingers zonder naar het
toetsenbord te kijken, hoe gaaf is dat?
Bij de Typetuin begeleid 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 door oefenen voor een hoger resultaat? Ook dat kan!
Ieder kind is regisseur van zijn of haar eigen leerproces!
Bij de Typetuin leert je kind typen in zijn of haar eigen tempo.
Binnen 13 weken haalt 98% van de cursisten een typediploma.

Thuis een computer/
laptop of tablet met los
toetsenbord en een
internetverbinding.
Tijdens de klassikale les
wordt er getypt op
apparatuur van de
Typetuin.
Prijs
€175,Wees er snel bij want
VOL=VOL.

De type-coach let tijdens de klassikale lessen op de houding en
Nog beschikbare plaatsen:
neemt de persoonlijke leerdoelen door.
Tijdens het thuis online oefenen de kinderen in de speelse en spannende 10
Omgeving.
Inschrijven
Het beste en snelste resultaat wordt gehaald wanneer je kind onder
begeleiding leert typen van een type-coach.

Via
www.typetuin.nl/aanmelden
Meer info
www.typetuin.nl/klassikaal
info@typetuin.nl
013-5220579
(werkdagen tussen 9 en 17uur)

