GigaKids

typecursus

Na de zomervakantie willen wij graag voor leerlingen van IKC G.A. de Ridderschool en IKC Harm Smeenge
starten met een typecursus. Deze is voor kinderen van 9-13 jaar (groep 6 t/m 8).
In 12 lessen leren de kinderen met 10 vingers blind te typen. Er wordt gewerkt met een computerprogramma
via het internet en omdat er ook thuis geoefend moet worden heb je daar een computer met internet
aansluiting voor nodig. De lessen vinden plaats in groepen van maximaal 10 kinderen, op woensdagmiddag
direct na school van 14.15 -15.00 uur. De eerste les is op woensdag 12 september 2018 en vindt plaats in een
van de lokalen van de bovenbouw van IKC G.A. de Ridder.
De kosten bedragen € 139,50 dit is inclusief het examen dat na 12 lessen wordt afgenomen.
Opgeven kan door voor 8 juli a.s. de hieronder gevraagde gegevens te e-mailen naar: info@studiokeur.nl .
Heeft u geen e-mail dan graag per post naar: Studio Keur, Schoonloërstraat 12, 9444 PP Grolloo
N.B. Inschrijving vindt plaats op volgorde van datum/tijd van de aanmelding. Wanneer er meer dan 10
aanmeldingen zijn, zal er een tweede groep worden gevormd die in januari 2019 van start zal gaan. Bij het
indelen van de groepen kijken we in eerste instantie naar verdeling over de scholen, daarna is volgorde van
aanmelding bepalend.
Iedereen die zich aanmeldt ontvangt eind juli per email een inschrijfbevestiging.
Voor vragen zijn wij telefonisch bereikbaar op: 06-38040071, e-mailen mag ook: info@studiokeur.nl
Met vriendelijke groet,
Erika Keur
Studio Keur

Keur

Wilt u meer weten over ons, kijk dan op www.studiokeur.nl u vindt daar ook onze algemene voorwaarden

Ik wil graag meedoen aan de Gigakids typecursus
Naam:_______________________________
Geboortedatum:__________
Straat :___________________________________________________________
Postcode:__________
Woonplaats: ___________________________
Telefoonnummer thuis:__________________________ E-mail adres:__________________________________
Leerling van: IKC G.A. de Ridder / IKC Harm Smeenge

N.B. Wanneer uw zoon of dochter tijdens het typen hinder zou kunnen ondervinden doordat hij of zij
slechtziend is, dyslexie heeft of een andere beperking dan horen wij dat graag voorafgaande aan de cursus
zodat wij daar dan rekening mee kunnen houden.

