Vernieuwde typecursus de Typetuin gaat van start!
Beste ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8,
De Typetuin start met een naschoolse cursus en wel op vrijdag 9 maart 2018 om 12:30 uur. Schrijf in voor 1 januari 2018
en ontvang een aantrekkelijke korting! Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt.
De voordelen van jong en goed leren typen
Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk voor jouw kind als een mooi, leesbaar handschrift. Maar met
tien vingers typen gaat niet vanzelf; in een groepje onder begeleiding van een professionele type-coach boek je het
beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind bovendien op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee
de cursus wordt doorlopen ook voor elk kind anders.
Kinderen die al jong met tien vingers leren typen, werken uiteindelijk sneller dan kinderen die zichzelf (verkeerd) leren
typen. Daarnaast is er minder kans op lichamelijke klachten door een verkeerde houding.
Wanneer en waar?
Lesdag en -tijd: vrijdag van 12:30 tot 13:30 uur
Startdatum: 9 maart 2018
Leslocatie: RK Basisschool De Klepper, Kapellerweg 4 5575 BG LUYKSGESTEL










Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en Taalzee).
Kinderen oefenen op hun eigen tempo en niveau.
Speciale versie en normering voor kinderen met bv. Dyslexie.
Incl. Diploma.
Kinderen oefenen thuis min. 2 keer per dag 15 minuten.
Sinds september 2017 een compleet nieuwe versie met extra taaloefeningen, uitdagende games en nog veel
meer!
De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland. Deze groepslessen worden
in overleg met de school ingepland. Je ontvangt alle lesdata een week voor de start.
Begeleiding door één van onze ervaren type-coaches.
Diploma-garantie (kijk voor de voorwaarden op www.typetuin.nl).

Snelle beslissers zijn voordeliger uit!
Schrijf je zoon/ dochter in voor 1 januari 2018 en betaal slechts €160,00 in plaats van €175,00! (kosteloos annuleren
mogelijk tot twee weken voor de start)
Inschrijven:
1) Meld jouw zoon/ dochter aan via 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. (zie kader hierboven)
3) De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan van de
cursuslocatie van jouw keuze.
4) Klik op “schrijf in voor deze cursus” en doorloop alle stappen.
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet? Neem gerust contact op met ons kantoor via info@typetuin.nl
of 013-5220579. Iedere werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur.
Met vriendelijke groeten, Team van de Typetuin

