
 
Scholensluiting i.v.m. coronamaatregelen 

Gespannen wachten wij allemaal op de komende persconferentie. Wij hopen dat wij op 8 februari 

allemaal weer naar school mogen! 

 

Studiedagen 

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de studiedagen op 5 en 8 februari doorgaan. Dit 

betekent dat er deze dagen geen online lessen en filmpjes zijn en ook geen mogelijkheid tot 

noodopvang. Wel kunt u bij de BSO extra opvang aanvragen, zoals gebruikelijk bij de studiedagen. 

 

Tijdens de studiedagen gaat het team o.a. aan de slag met het aanbod wereldoriëntatie en creatieve 

vakken en de doorgaande lijn binnen de school. Daarnaast hebben wij een gezamenlijk dagdeel met de 

andere scholen en Kappio kinderopvang over Campus de Terp. 

 

Wanneer 8 februari de eerste dag wordt dat de kinderen weer naar school mogen, zullen 

wij de studiedag verplaatsen naar de middag. Op deze wijze kunnen de kinderen gewoon naar 

school. Wanneer de lockdown verlengd wordt, blijft 8 februari wel een studiedag.  

 

Nieuws uit het team 

Hoera geslaagd! 

Saskia de Jong, leerkracht in groep 1b, is afgelopen week geslaagd voor de Pabo. Via het 

zij-instroomtraject heeft Saskia zich via een leerwerktraject laten omscholen tot leerkracht. Van harte 

gefeliciteerd met het behalen van je diploma! 

 

Pensionering 

Na een 40-jarige carrière in het onderwijs heeft Nelleke Zanen besloten om per 1 maart 2021 met 

pensioen te gaan. Tot die tijd blijft Nelleke de kinderen digitaal ondersteunen en hopen wij dat zij via 

fysiek onderwijs afscheid kan nemen van onze school en haar baan als onderwijsassistent. Met het 

team buigen wij ons over een passend afscheid waarbij alle coronamaatregelen in acht genomen 

worden. 

 

Vacature 

Vandaag zal er namens de Don Bosco en Kappio een gezamenlijke vacature uitgaan. Op weg naar een 

intensievere samenwerking in Campus de Terp proberen wij gezamenlijk personeel te werven. Voor de 

kinderen vinden wij het fijn dat zij gedurende de dag bekende gezichten zien: zowel op school als de 

buitenschoolse opvang. Wij zijn daarom op zoek naar één persoon die de vacature van 

onderwijsassistent en pedagogisch medewerker gaat invullen. De vacature vindt u in de bijlage. Stuur 

deze gerust door naar mogelijk geïnteresseerden. 

 

 
 



 
Schoolmaatschappelijk werk 

Aan onze school is Annewil Deutekom verbonden als schoolmaatschappelijk werker. Via onderstaande 

website leest u meer over wat een schoolmaatschappelijk werker doet en wat zij voor u als ouders kan 

betekenen. 

 

https://www.hollandskroon.nl/inwoners/incluzio/schoolmaatschappelijk-werk 
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