
 
 

Beste ouder(s) en verzorger(s) van leerlingen uit groep 5 tot en met 8, 
 
Via Pica-typen hebben wij de mogelijkheid om leerlingen vanaf groep 5 een uitstekende online 
typecursus aan te bieden voor € 15 per leerling. Dit is een extreem scherpe prijs; omdat we als 
school meedoen is dit mogelijk. Wij raden u ten zeerste aan uw kind een goede typecursus te 
laten volgen, niet alleen vanwege vervolgonderwijs, maar ook tijdens onze lessen wordt het vlot 
kunnen typen steeds belangrijker. Het afgelopen jaar hebben al een flink aantal leerlingen de 
cursus gevolgd en afgerond. De kinderen worden online begeleid en mogen vanaf begin 
september tot de zomervakantie 2019 over de cursus, waar 3 maanden voor staat, doen. 
 
Aangezien we binnen ons lesprogramma niet de tijd hebben om deze cursus klassikaal aan te 
bieden en we ook binnen onze financiën niet de ruimte hebben om dit te financieren, bieden wij 
deze cursus als naschoolse activiteit aan. De diploma’s die we het afgelopen jaar uit hebben 
mogen reiken, tonen aan dat de cursus voor de leerlingen goed te doen is, maar er hoort ook 
(leren) volhouden bij. 
 
De leerkrachten zullen uiteraard de deelname van de kinderen stimuleren, het proces volgen en 
de diploma's uitreiken, ook de betaling van de cursus zal via school lopen. 
 
Omdat er thuis geoefend moet worden, is het nodig om de toetsen af te plakken met stickers. Dat 
is voor andere gebruikers van die computer niet zo handig. Makkelijker is om een extra 
toetsenbord te hebben. Als u thuis geen ongebruikt toetsenbord heeft, kunt u een toetsenbord via 
school kopen (€ 10,-) of huren (€ 5,-). 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ondergetekende meldt zijn/haar kind aan voor de typecursus van Pica voor € 15,- 

Naam ouder/verzorger: ………………………………………… 

Emailadres: ………………………………………... 

Naam leerling: ………………………………………… 

O Wij hebben zelf een extra toetsenbord  

O JA, wij kopen een extra toetsenbord à € 10,= 

O JA, wij huren een extra toetsenbord à € 5,= 

 
Het  verschuldigde bedrag heb ik overgemaakt op de schoolrekening: 
NL77 RABO 0351113061 t.n.v. CSG De Waard, inzake CBS Keuchenius onder vermelding 
van PICA, groep en naam van uw kind.  
Graag inleveren bij de leerkracht van uw kind voor vrijdag 31 augustus 2018 of mailen 
naar: admin.keuchenius@csgdewaard.nl  
 
 
 
 
Handtekening: ……………………………………………………. 
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