BONGERD ACTUEEL
Kerkstraat 7 – 5443 AA Haps

BELANGRIJKE DATA
Datum
12,13 en 14 september
10 september
Week 17
26 september
11 oktober
11 oktober
12 oktober
13 oktober

Nr. 1 September

schooljaar - 2018/2019

Wat
Kamp groep 8
Inschrijven kennismakingsgesprekken
Kennismakingsgesprekken
Studiedag. Alle kinderen zijn vrij
15.00 – 16.00 Poetsmiddag groepen 1/2 en 3
18.00 – 19.00 Boekenmarkt
Studiemiddag. Alle groepen zijn vanaf 12.00 uur vrij
9.30 – 12.30 Kluszaterdag

WIJZIGINGEN IN DE JAARPLANNER
Heeft u inmiddels alle bijzondere data uit de jaarplanner overgenomen in uw eigen agenda?
Controleert u dan nog even of de studiemiddagen van 12-10, 22-11, 15-3 en 7-6 er al in staan. We
constateerden aan het begin van het schooljaar dat deze niet opgenomen waren in de jaarplanner.
Uiteraard hebben we dat meteen gecorrigeerd maar de mogelijkheid bestaat dat u ze heeft gemist.
Vanwege de komst van de schoolfotograaf is de datum van de podiumkunsten die in mei gehouden
worden, verzet van 15 mei naar 13 mei. De groepen 1/2PP, 3, 4 en 7/8T treden dan op.
VERANDERING ZORG
Sinds begin van dit schooljaar werkt onze intern begeleider, José Smits, op dinsdag, woensdag en
donderdag. Net voor de zomervakantie is duidelijk geworden dat Lidwien Franken dit schooljaar op
een andere school aan de slag zal gaan. Wij wensen haar een goede start en veel plezier op haar
nieuwe plek. De begeleiding die Lidwien als onderwijsassistent op dinsdagochtend verzorgde wordt,
waar mogelijk, overgenomen door Trudy Soer.
SCHOOLTANDARTS IN HAPS, COLLECTIEF VERLOF MOGELIJK
Op 20, 21, 24 en 25 september is de schooltandarts weer in Haps. Verlof hiervoor aanvragen is
verplicht1. Omdat veel kinderen hier gebruik van maken, bieden we u de mogelijkheid om gebruik te
maken van een collectieve verlofregeling. Indien u vóór 14 september bij de leerkracht van uw kind
aangeeft dat uw kind naar JTV Mondzorg voor Kids gaat, hoeft u geen verlofbrief in te vullen. Voor
verlofaanvragen na 14 september gebruikt u het formulier op onze site
https://www.debongerdhaps.nl/files/ouders/Aanvraagformulier_voor_verlof.pdf
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Uitgezonderd vierjarigen maar ook van hen willen we graag weten wanneer zij onder schooltijd afwezig zijn.

LOGOPEDIE OP SCHOOL
Al geruime tijd waren we op zoek naar een logopediepraktijk die een
samenwerking aan wilde gaan met de Bongerd. We zijn blij te kunnen melden
dat dit is gelukt! Vanaf 14 september zal er iedere vrijdagochtend een
logopediste van Logopediepraktijk Grave zitting houden op de Bongerd. Karlijn
Beerkens (zie foto) wordt het vaste gezicht op onze school. Waar nodig zal zij
worden bijgestaan door andere teamleden van de praktijk.
Waarom logopedie op school?
Logopedie is ondersteunend voor alle leervakken op school. Logopedie is een paramedisch beroep.
Dat wil zeggen dat logopedie ingezet kan worden wanneer er zaken bij de ontwikkeling of
functioneren van zowel kinderen als volwassenen anders verlopen dan gemiddeld. Dit kan zijn bij
ontwikkelingsachterstanden, maar ook bij kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, ook wel
hoogbegaafde kinderen genoemd.
Een logopediepraktijk op school geeft leerkrachten, ouders en de intern begeleider de mogelijkheid
om korte lijntjes te onderhouden en snel te handelen als dat nodig is. We kunnen optimaal gebruik
maken van elkaars expertise. Een groot bijkomend voordeel is dat kinderen die onder schooltijd
logopedie hebben, maar weinig lestijd hoeven te missen. Daarnaast hoeven ouders niet te rijden en
is het niet nodig dat ze bij alle behandelingen aanwezig zijn.
De logopedisten van Logopedie Grave bieden professionele begeleiding en behandeling bij:
 Spraak- en taalstoornissen
 Ontwikkeling van de taalvaardigheden die vooraf gaan aan het leren lezen en spellen
 Stemproblemen; zoals heesheid en dysfonie
 Ademproblemen; waaronder hyperventilatie en mondademhaling
 Slikproblemen en keelpijn (kikker in de keel gevoel)
 Afwijkend mondgedrag (OMFT); zoals openmondgedrag en andere gewoonten die de stand
van het gebit beïnvloeden.
 Auditieve functies en -verwerking
 Stotteren en broddelen
 Afwijkende spierspanning in hoofd-, nek- , en schoudergebied
Logopedie, wat is dat eigenlijk?
Logopedie is communicatie in de breedste zin van het woord. Alles dat te maken heeft met het
begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal behoort tot het werkgebied van een
logopedist. Kinderen en volwassenen kunnen bijvoorbeeld moeilijkheden ondervinden bij de taal
en/of de spraak. Hierbij kan gedacht worden aan kwaliteit van zinsbouw, woordenschat,
verhaalopbouw, slecht verstaanbaar spreken, moeite met de talige voorwaarden voor het leren
spellen en lezen, stotteren en uitspraakfouten zoals slissen, en ook met een te korte
aandachtspanne. In verband met het spreken richten gespecialiseerde logopedisten zicht eveneens
op auditieve functies (bijvoorbeeld auditieve discriminatie en auditief geheugen), mondfuncties
(kauwen, slikken en zuigen) , functies van het strottenhoofd, ademhaling, stemgebruik en ook op
lichaamshouding en non-verbale communicatie.
Aanmelden kunt u via https://logopediegrave.nl/aanmelden. Wilt u hierbij vermelden dat u interesse
heeft voor de locatie Bongerd te Haps? Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.
Voor meer informatie over de praktijk zie onze site. Heeft u vragen? Gebruik dan ons
contactformulier om een vrijblijvend telefoongesprek in te plannen.
Voor de volledigheid: In de keuze van een behandelaar bent u natuurlijk helemaal vrij.

WELKOM JUF SUZANNE EN JUF CINDY
In verband met studie zijn meester Theo en juf Niki dit schooljaar meerdere malen afwezig. Onze
voorkeur ging uit naar vervanging door één leerkracht voor iedere groep op deze momenten. We zijn
blij dat dit gelukt is. Op de momenten dat beiden de studieboeken induiken, zullen Suzanne Peters
(7/8T) en Cindy Heijligers (1/2N) lesgeven. Hieronder stellen zij zich alvast aan u voor.
Beste kinderen, ouders/verzorgers,
Het duurt nog een tijdje maar na de herfstvakantie ga ik een aantal
maandagen in groep 7/8 van meneer Theo werken. Ik ben Suzanne
Peters, ben 37 jaar oud en ik woon met mijn man en 3 kinderen in
Groesbeek. Sinds 2002 werk ik in het onderwijs. In dat jaar ben ik op
de Regenboog in Cuijk begonnen. Hier heb ik met veel plezier gewerkt
in groep ½, 4, 6 en 7. Op die school heeft meneer Theo mij vervangen
toen ik met zwangerschapsverlof was. Wij kennen elkaar dus al.
Sinds een paar jaar werk ik in de vaste invallerspool van Optimus. Via
deze pool heb ik onder andere gewerkt op de Sprankel in Grave, de St.
Jozef in Velp en de Weijerwereld in Boxmeer.
Op mijn vrije dagen ben ik graag actief met mijn kinderen en wandel ik met veel plezier met onze
hond. Als er dan nog tijd over is lees ik graag of loop ik hard.
Ik heb zin om een andere school te leren kennen en hoop dat we er samen een fijne, leerzame tijd
van kunnen maken. Als er nog vragen zijn hoor ik die graag!
Tot 22 oktober!
Met vriendelijke groet, juf Suzanne
Hallo,
Mijn naam is Cindy Heijligers. Samen met mijn man en drie kinderen woon
ik in Ledeacker. Een aantal van u herkent mijn naam misschien. Dat kan
kloppen. Ongeveer 3 jaar geleden ben ik een heel schooljaar werkzaam
geweest in groep 8 op de Bongerd. Ik werk vanuit de vaste invalpool op
verschillende basisscholen en nu is me gevraagd om een aantal keren te
komen vervangen in groep 1/2. Het lijkt me erg leuk en gezellig om weer
bij jullie op school te komen.
Vriendelijke groeten, Cindy.
31 OKTOBER: LICHTBRIGADE DAG, HULP GEZOCHT
Goede fietsverlichting is enorm belangrijk nu de dagen korter worden en daarom schenken we hier
op de Bongerd aandacht aan. Dit doen we in de groep tijdens de verkeersles maar ook middels een
controle van de fietsverlichting. Op woensdag 31 oktober van 8.30 – 12.00 uur komt de fietsenmaker
de verlichting controleren van de fietsen van de kinderen uit de groepen 4 t/m 8. Kleine dingen zullen
meteen gerepareerd worden. Grotere mankementen zullen genoteerd worden op een checkkaart,
die uw kind mee naar huis krijgt.
We zoeken nog (groot)ouders die deze ochtend willen meehelpen om kleine reparaties aan de fiets
uit te voeren? Ook zou het fijn zijn als er nog enkele ouders bij zijn om de checkkaart in te vullen. U
kunt zich hiervoor opgeven bij de verkeerswerkgroep door een mailtje te sturen naar
m.custers@optimusonderwijs.nl of n.elevelt@optimusonderwijs.nl
Denkt u eraan dat uw kind op woensdag 31 oktober de fiets mee naar school neemt?
De Verkeerswerkgroep

KLASSENOUDERS
Ook komend schooljaar zijn er weer diverse ouders die hebben aangegeven de leerkrachten te willen
ondersteunen. Daar zijn we wederom dankbaar voor. In iedere groep zijn de klassenouders van de
betreffende groep reeds geïntroduceerd en aan de slag. Hieronder nog even een totaaloverzicht van
klassenouders in de verschillende groepen.
Klassenouders 2018-2019:
Groep

Klassenouder

Ouder van

Klassenouder

Ouder van

1/2N

Maïke Joosten

Sil en Wout

1/2PP

Maaike Hermens

Sil en Suus

Monique den Brok

Sjors en Silke

3C
4M

Debbie Vloet

Siem

Linda Luijpen

Liz en Floor

Maike Blom

Raf, Dae en Vic

Inge van de Heuvel

Tim en Isa

5JM

Mandy Nelissen

Robin en Pascal

Anky Hendriks

Noek en Kick

6MM

Wendy Aben

Iza en Fem

7/8T

Kim Leenders

Nick

Christel van den Hoogen

Lyn, Wies, Dirk en Sien

7/8H

Renske van Haren

Noa en Jurre

Sandra Thijssen

Lynn en Boyd

REMINDER: INVENTARISATIE OUDERHULP EN TOESTEMMINGSFORMULIER SOCIAL MEDIA
Voor de zomervakantie heeft uw kind het formulier ouderhulp mee naar huis gekregen. Heel wat
ouders hebben al laten weten dat ze dit schooljaar willen/kunnen helpen. Erg fijn! Mocht u het
formulier nog niet ingeleverd hebben, wilt u dat dan alsnog doen? Hetzelfde geldt voor het formulier
waarmee uw toestemming gevraagd voor publicatie van beeldmateriaal op social media. Ook dit
formulier kunt u bij de leerkracht van uw kind(eren) afgeven.
JAARKALENDER MET BELANGRIJKE DATA
Op de homepage van de site van de school is de jaarplanner weer in te zien. U kunt deze printen
door onderaan de pagina de optie “bekijk de hele kalender” te selecteren en vervolgens op het
printericoontje te drukken. Let op: gedurende het schooljaar kan er wel eens een wijziging zijn in de
jaarplanner. Voor de meest actuele informatie kunt u 24/7 op de site terecht. Wijzigingen proberen
wij ook altijd via de nieuwsbrief te communiceren.

LEERLINGENRAAD
Afgelopen week zijn in de groepen 6 t/m 8 verkiezingen gehouden voor de leerlingenraad. Er waren
veel kandidaten, en mooie pitches. Uiteindelijk werden Marle Bongers. Imke de Bruin, Luke Jacobes,
Kick van Mil, Kim Danen en Desiree van Mil gekozen als vertegenwoordigers in de school. We zijn
trots op alle kanjers die meestreden en feliciteren de nieuwe leden van de leerlingenraad. Op 21
september komt de raad voor het eerst in de nieuwe samenstelling bijeen.

KAPSTOKKEN
De verbouwing heeft veel moois gebracht maar we horen en zien ook dat het s’ ochtends lastiger is
geworden om je jas en tas op te hangen. Los van dat we allemaal even moeten wennen, is de ruimte
ook gewoon kleiner, het aantal kinderen groter en de binnenkomst dus gewoon ook drukker.
Inmiddels is er bij de kapstokken van de groepen 1/2, 3 een plank geplaatst waarop de tassen komen
te staan en zijn er voor die groepen aanvullende afspraken gemaakt over het naar binnenkomen en
naar buiten gaan. Dat alles verlicht maar we zijn er nog niet. Ook in de hogere groepen (groep 5
uitgezonderd ), speelt de drukte. Over oplossingen wordt nagedacht. Aangezien we het geld maar
één keer uit kunnen geven en ook de rust en de ruimte die het verplaatsen van de kapstokken uit de
hal met zich meebrengt, koesteren, willen we niet overhaast te werk gaan en een duurzame, goede
oplossing creëren. We hopen op uw begrip.
PODIUMKUNSTEN
Ook dit jaar zullen de kinderen weer lieve, ontroerende, stoere, spetterende,
verrassende optredens verzorgen. In het rooster hieronder staan de
optredens van de verschillende groepen vermeld. Aanvangstijden vindt u in de
jaarplanner op onze site.

Podiumkunsten
12-10-2018
28-11-2018
18-01-2019
18-02-2019
13-05-2019
01-07-2019
Kleinkunst

Tijdstip
10.30-11.30
13.15-14.00
13.15-14.00
13.15-14.00
13.15-14.00
13.00-14.00

1/2N
X

x

3C

x

x

4M
x

x

x

1/2N
29-10-2018
21-03-2019

1/2PP

5JM

6MM
x

x
X

x

x
x

x
x

x
x
x

1/2P
x

BSO
X
X

K’nijntje
X
x

7/8T

x
x
Koetje Boe
x
x

x

7/8H
x
x
X

x
x

x

KENNISMAKINGSGESPREKKEN
In week 38 zijn er kennismakingsgesprekken met u en uw kind. In de eerste weken van dit schooljaar
heeft de leerkracht een indruk opgedaan van uw kind en vice versa. Dit gesprek is bedoeld om die
eerste indrukken te (verr)ijken en uw kind te stimuleren op zichzelf te reflecteren. Het gesprek is
facultatief. Mocht u geen behoefte hebben aan dit gesprek, bijvoorbeeld omdat u in de afgelopen
weken de leerkracht van uw kind al diverse malen gesproken heeft, uw kind dezelfde leerkracht
heeft als afgelopen jaar en geen bijzonderheden zijn, voelt u zich dan niet bezwaard om dit gesprek
aan u voorbij te laten gaan. Vanaf maandag 10 september liggen er intekenlijsten in de hal van de
school
LUIZENCONTROLE
Iedere eerste woensdag na een schoolvakantie is er luizencontrole op school. Wilt u er aan denken
om uw kind op de betreffende woensdagen zonder gel en ingewikkelde creaties naar school te laten
gaan? Dat maakt het controleren een stuk makkelijker.
TYPETUIN IN OKTOBER VAN START OP DE BONGERD
Ook dit schooljaar kunnen kinderen van groep 6 t/m 8 weer op de Bongerd meedoen aan Typetuin.
De cursus start al in oktober. Verderop in de nieuwsbrief vindt u meer informatie.

AFSPRAKEN OP SCHOOL
Aan het begin van het schooljaar bespreken we in de groepen altijd gedragsregels die
school gehanteerd worden. Ook maakt iedere groep groepsafspraken. Gedurende het
jaar komen deze afspraken regelmatig terug in de les. Soms expliciet, vaker verpakt in
een les Goed Gedaan! of een gesprek aan de hand van FIDES. De afspraken helpen om
de school veilig, rustig, prettig en schoon te houden, randvoorwaarden voor goed
onderwijs. Het is natuurlijk goed om als ouder deze afspraken te kennen. Hieronder
hebben we daarom een samenvatting geplaatst, het volledige protocol staat op onze
site. Mocht u vragen hebben, laat het ons weten.
Gedrag

Consequentie

Het kapot maken of kwijtraken van
schoolspullen en/of spullen van een
andere leerling2
Hollen in de gang
Algemeen geldende afspraken
negeren (rustig werken in de hal,
regels voor buitenspelen, …)

Ouders worden geïnformeerd door de leerkracht en de materialen worden door de
leerling vergoed of (gelijkwaardig) vervangen.

Niet respectvol reageren naar
leerkrachten

Treiteren, uitschelden, discrimineren,
overig ongewenst taalgebruik

Grensoverschrijdend gedrag
Dwz je raakt de ander op een
agressieve manier, denk aan slaan,
schoppen, bijten maar ook onheus
gebruik van social media en/of
voortdurend schelden, treiteren …
(pesten)

Teruglopen en opnieuw de weg vervolgen
Eerste keer wordt de leerling aangesproken op zijn/haar gedrag, bij herhaling blijft de
leerling in de aula gedurende één pauze3. De leerkracht van de betreffende leerling
wordt door de surveillant geïnformeerd. Bij frequent negeren van algemeen geldende
afspraken, zal de leerkracht nadere afspraken maken met de leerling en wordt het
gedrag van de leerling besproken met de ouders.
Eerste keer wordt de leerling aangesproken op zijn/haar gedrag. Bij herhaling blijft de
leerling in de hal gedurende één pauze en krijgt de leerling een (schriftelijke)
reflectieopdracht. Bij herhaling worden ouders door de leerkracht geïnformeerd4 op
de manier die de leerkracht passend acht bij de leeftijd en de situatie.
De leerling biedt zijn/haar excuses aan, aan de ander en is gedurende één pauze
binnen. De leerkracht informeert de ouders op de manier die de leerkracht passend
acht bij de leeftijd en de situatie. Leerlingen van groep 5 t/m 8 krijgen een briefje mee
naar huis waarop staat welke woorden er zijn gebruikt. De leerling bespreekt dit met
ouders en levert de volgende dag dit briefje, ondertekend door ouders, in bij de
leerkracht. De leerkracht maakt een notitie over het voorval. Bij herhaling krijgt de
leerling een (schriftelijke) reflectieopdracht en voert de leerkracht een gesprek met
ouders waarbij er nadere afspraken worden gemaakt om ervoor te zorgen dat de
leerling zich houdt aan de schoolregels.
Grensoverschrijdend gedrag is niet aanvaardbaar.
Bij grensoverschrijdend gedrag volgt, zo spoedig mogelijk, een gesprek bij de
directeur met de betrokken leerling(en)5. De leerling die grensoverschrijdend gedrag
heeft laten zien, reflecteert op zijn eigen handelen en beschrijft wat hij/zij gaat doen
om herhaling te voorkomen. Het voorval wordt schriftelijk vastgelegd en
gecommuniceerd naar de ouders van alle betrokken leerlingen. Vrijwel altijd volgt er
een oudergesprek waarin een beroep op ouders gedaan om er aan bij te dragen dat
herhaling wordt voorkomen. De leerling blijft sowieso gedurende één pauze in de hal.
Afhankelijk van de situatie kunnen er andere, passende consequenties verbonden
worden aan het gedrag van de leerling6. Dit naar inzicht van de school.

NB: op 31 oktober organiseren we een informatieavond op school waarin de aanpak van FIDES
centraal staat. Gastspreker is Henk de Visser, grondlegger van FIDES. Meer informatie volgt maar
noteer alvast deze datum.
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Leerlingen mogen de etui die zij van school krijgen, vervangen door een eigen etui van een verglijkbaar formaat. Ook
mogen zij maximaal 5 items toevoegen aan de etui. Het geheel moet passen in de lade.
3 Het is aan het oordeel van de surveillant of dit de betreffende pauze is of de eerstvolgende pauze.
4 Bij voorkeur persoonlijk en/of telefonisch. Wanneer het meerdere leerlingen betreft kan de leerkracht er voor kiezen om
het voorval schriftelijk te communiceren naar ouders. Er worden dan geen namen genoemd.
5 In de groepen 1/2 zal eerst een gesprek met de leerkracht plaatsvinden. De directeur wordt daarover geïnformeerd.
Mocht dit gesprek niet afdoende zijn, dan zal daarna een gesprek tussen leerling en directeur volgen.
6 In uitzonderlijke gevallen zal, indien de school dat nodig acht, het protocol schorsing en verwijdering worden gehanteerd.

BRABANTS VEILIGHEIDSLABEL OPNIEUW TOEGEKEND
Op de Bongerd organiseren we, aanvullend op de
verkeerseducatie in de groepen, diverse activiteiten om veilige
deelname aan het verkeer van kinderen te bevorderen. Deze
extra inspanningen maken dat de school zich een BVLgecertificeerde school mag noemen. Eind vorig schooljaar is het
label opnieuw toegekend aan de Bongerd. Met dank aan de
verkeerswerkgroep voor alle inspanningen!
OVERSTEEK KERKSTRAAT
Het schooljaar is weer begonnen. Dat betekent ook dat de
brigadiers weer actief zijn bij de oversteek. Het is van groot
belang dat niet alleen al onze leerlingen maar ook u de afspraken
en signalen van het oversteken kennen. Vandaar dat we aan deze
nieuwsbrief de belangrijkste signalen toegevoegd hebben. Laten
we met elkaar het oversteken zo veilig mogelijk maken.

17 SEPTEMBER VERKEERSDRUKTE KERKSTRAAT
In de Gelderlander en op Facebook was al te lezen dat op maandag 17 september al het verkeer dat
normaal over de nieuwe randweg rijdt, op deze dag de Kerkstraat zal gebruiken vanwege
herstelwerkzaamheden aan het wegdek op de rondweg. Wellicht goed om deze dag even extra
aandacht besteden aan de veilige aankomst van uw kind op school.

Betreft: Naschoolse activiteit typecursus de Typetuin gaat weer van start.
Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8,

We starten weer met een groepscursus van de Typetuin. Geef je kind een voorsprong voor de rest van zijn/haar
leven! Schrijf in voor 14 september en ontvang extra voordeel. Je betaalt dan €150 i.p.v. €175.
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 voor jouw kind 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: maandag 1 oktober 2018
Lestijd: 14:30 tot 15.30 uur
Leslocatie: RK Basisschool De Bongerd, Kerkstraat 7 5443 AA HAPS









De Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en Taalzee).
Kinderen oefenen online op hun eigen tempo en niveau.
Aangepaste normering voor kinderen met bv. dyslexie.
Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten.
Recent compleet vernieuwd: met extra taaloefeningen, games en nog veel meer!
De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland.
Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl ).

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. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan
van de cursuslocatie van jouw keuze.
4) Klik op “schrijf in voor deze cursus”.
5) Rond de inschrijving verder af.

Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op via info@typetuin.nl of 013-5220579.
Met vriendelijke groeten, Team van de Typetuin

