wekelijkse informatiebrief voor ouders van basisschool
De Trinoom in Wijchen
verschijnt iedere vrijdagmiddag en daarnaast
incidenteel
verantwoordelijk voor de inhoud is de directeur van
De Trinoom
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Studiedag
Maandag 20 september is onze eerste studiedag en zijn alle kinderen vrij.
OPROEP voor ouders/opa/oma die handig is met de naaimachine
Wij zijn dringend op zoek naar iemand die voor ons een gordijn kan naaien.
Kent u iemand of bent u zelf handig? Laat het ons weten en neem contact op met
Hannie, onze conciërge.
Sjors Sportief

Boek uit? Bezoek een minibieb!
Waar vind je onze kinderzwerfboekenstations?
Eefkes kinderbieb ‘de Leesboom’ Heilige stoel 5309 Wijchen
Minibieb ‘De leesstoel’ Heilige Stoel 5513 Wijchen
Minibieb ‘Nederasselt’ Broekstraat 48 Nederasselt
Minibieb ‘het Veldje’ Het Veldje 2 Balgoij
Minibieb ‘het Rode huisje’ Kronenland 1406 Wijchen
Kinderminibieb ‘het Leeskonijn’ Heuvelstraat 16 Wijchen (opening 6-10-2021)
Imke’s biebje ‘de Heilige Stoel’ Heilige Stoel 4302 Wijchen
Minibieb ‘de Valendries’ Valendrieseweg 31 Wijchen
Minibieb ‘de Boekvink Kraaijenberg 7227 Wijchen
Rosalie’s minibieb Huurlingsedam 73 Wijchen

Nationale Kinderzwerfboekdag

6 oktober 2021

Heb jij nog kinderboeken die niet meer gelezen worden?
Je kinderboeken omtoveren tot zwerfboek kan altijd!
Breng ze naar een van de kinderzwerboekenstations in
Wijchen en omgeving! De ingezamelde boeken worden
omgetoverd tot zwerfboeken. Daarna gaan ze
zwerven van kind naar kind.

Leer nu supersnel blind typen op school met klasgenootjes!!
Het blindtypen is een must in deze tijd, bijna alles gebeurt tegenwoordig
natuurlijk digitaal. Het is wetenschappelijk bewezen door de Radboud
Universiteit in Nijmegen, dat zowel de taal als leerprestaties verbeteren
bij leerlingen die het blindtypen op de juiste wijze beheersen.
Op donderdag 7 oktober 2021 wordt er op school weer gestart met een
klassikale cursus blindtypen voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8.
Er zijn tegenwoordig talloze online typecursussen, maar om het
blindtypen echt goed te leren is er veel begeleiding nodig en natuurlijk
is het dan ook nog van belang dat degene die de leerling begeleidt
kennis van zaken heeft.
De cursus wordt georganiseerd door Instituut Spijksma uit Nuenen. Zij
werken met kleine groepen en bieden niet alleen ondersteuning tijdens
de lessen, maar ook eventueel thuis via het chatsysteem dat gekoppeld
is aan het typeprogramma.
Het programma is kindvriendelijk en bevat talloze letter- en
woordoefeningen, tests, games en examentrainingen. Daarnaast is het
prettig en motiverend om met leeftijdsgenootjes samen te oefenen.
Leren blindtypen is echt een proces wat tijd kost en goed moet
gebeuren. Hier staat Instituut Spijksma garant voor en biedt daarom
100% diplomagarantie!
Elk kind is welkom op de cursus. Voor dyslectische kinderen zijn er evt.
aanpassingen, zoals bv. een speciaal lettertype. Doordat de klassikale
lessen om de 14 dagen plaatsvinden is de huiswerkdruk lager dan bij
andere cursussen en wordt het blindtypen (en dus daarmee de
snelheid/precisie) vele malen beter geautomatiseerd!
Als u uw kind mee wilt laten doen aan deze cursus, waarbij er dus
gegarandeerd wordt dat uw kind zal slagen voor een typediploma, dan
kunt u hem/haar aanmelden via www.instituut-spijksma.nl (hier vindt u
ook meer informatie over de kosten en lestijden). Ook op andere locaties
kan deelgenomen wordenJ! Aanmelden kan via Cursuslocaties.

LET OP: IN SOMMIGEN GROEPEN IS ER NOG BEPERKT
PLAATS!!

