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Aan de ouders en verzorgers van de kinderen van  

Het Baken, Don Bosco, de Triangel en Kappio 

 

 

 

 

Wieringerwerf, 25 maart 2021 

Betreft: Campus de Terp – een update 

 

 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

 

Aan het begin van dit jaar informeerden wij u over de samenwerking die wij zijn aangegaan 

in Campus de Terp, waarbij ook onze scholen en kinderopvang Kappio betrokken zijn. Graag 

brengen wij u met deze brief op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. De eerste twee 

alinea’s bevatten herhalende informatie over de Campus en het kindcentrum. Vervolgens 

informeren wij u over de huidige ontwikkelingen. 

 

Wat is Campus de Terp? 

Campus de Terp is een ontmoetingsplaats voor jong en oud die ruimte biedt aan onderwijs, 

kinderopvang, sport en recreatie waarbij nadrukkelijk verbinding wordt gezocht met het 

bedrijfsleven. Op Campus de Terp werken wij nauw met elkaar samen om zo te komen tot 

een aantrekkelijk aanbod voor de inwoners van de Wieringermeer en omgeving.  

 

Wat is het Kindcentrum De Terp? 

In Kindcentrum De Terp krijgt de samenwerking tussen basisscholen Het Baken, Don Bosco en 

de Triangel en kinderopvangorganisatie Kappio vorm, met ‘samen leren’ als uitgangspunt. 

Elkaars talenten en expertises optimaal benutten, daar gaat het om. Zodat er een soepele 

overgang van peuters naar kleuters is waarmee het onderwijs voor kinderen in de 

Wieringermeer versterkt wordt. Tegelijkertijd ontstaan er kansen om een doorgaande leerlijn 

te realiseren van groep 8 naar het voortgezet onderwijs van rsg Wiringherlant, partner in 

Campus de Terp en school voor vmbo, havo en atheneum. Zo wordt het mogelijk om 

gezamenlijk een aanbod te creëren voor kinderen van 0 tot 18 jaar.  

        

Architect  

Voor het ontwerp van het kindcentrum op Campus de Terp is, uit de presentaties van vijf 

architectenbureaus, onze keuze gevallen op TenW Architecten uit Den Haag. Een groot 

pluspunt van dit bureau is dat zij al diverse kindcentra hebben ontworpen en dus de nodige 

kennis en ervaring hebben op dit gebied. Verder hebben zij een duidelijke visie op de 

samenwerking tussen onderwijs, opvang en sport, zoals dat straks ook op Campus de Terp 

aan de orde is. Ook spreekt hun creatieve ontwerpstijl ons aan. We hebben er dus alle 

vertrouwen in dat zij een mooi en functioneel ontwerp zullen maken dat goed past in de 

groene omgeving van Campus de Terp.     
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Ontwerpfase 

Nu het architectenbureau is gekozen, kan de ontwerpfase officieel van start gaan. Voordat 

de eerste paal de grond in gaat, gepland medio september 2022, doorlopen we 

verschillende stappen. Om te beginnen komt het voorlopig ontwerp tot stand dat in mei 2021 

af moet zijn. In deze fase wordt het gebouw ontworpen, wordt ingetekend waar welke 

ruimtes een plek krijgen en hoe deze ten opzichte van elkaar liggen.  

 

Bij goedkeuring werken de architecten verder aan het definitieve ontwerp, dat oktober 2021 

gereed zal zijn. Dan zullen we ons ook buigen over zaken als kleuren en materialen. In februari 

2022 moet het technisch ontwerp klaar zijn. Daarna kan, als alle procedures zijn doorlopen en 

de benodigde goedkeuring is gegeven, de bouw van start gaan.  

 

Vragen? 

Tot zover. Wij hopen u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u vragen? 

Schroom dan niet om contact op te nemen met de directeur van uw school/kinderopvang. 

We houden u op de hoogte. U hoort snel weer van ons. 

 
Met vriendelijke groet, 

 

 

Inge Heijerman Freek Steeman Marie-José Tinebra  Saskia Zuidema 

Don Bosco  Het Baken  De Triangel   Kappio 

     

 

 


