
Campus de Terp

Nieuwsbrief

De ontwikkelingen van Campus de Terp leest u via onderstaande link in de recente nieuwsbrief. Door

de zomervakantie is de nieuwsbrief met enige vertraging verzonden.

https://mailchi.mp/55033ae73061/campus-de-terp-aangenaam-kennis-te-maken-zomer2021

Wilt u op de hoogte blijven van al het nieuws en direct de nieuwsbrieven ontvangen? Meld u dan via

de link in de nieuwsbrief daarvoor aan.

De Terp Talks: rondetafelgesprekken over Campus de Terp

Op maandag 6 september start de allereerste Terp Talks. Een serie bijeenkomsten over de bouw, de

realisatie, de ideeën en ontwikkeling rondom Campus de Terp. Tijdens deze avonden praat onze Terp

Talkhost met de initiatiefnemers, met de bouwers en met de gebruikers. Er is ruimte voor informatie,

een goed gesprek en vooral voor interactie.

Alle inwoners en belanghebbenden van Wieringerwerf en omgeving zijn meer dan welkom. Aanmelden

kan via onderstaande link. De start is om 19.00 uur. Meer informatie volgt.

https://campusdeterp.nl/nieuw/de-terp-talks

Leerlingegevens

Contactgegevens

In onze administratie houden wij gegevens van de kinderen en omringende contactpersonen bij. Wilt u

bij verhuizing, wisseling van telefoonnummer, wisseling van oppas of andere belangrijke contacten de

wijzigingen aan school doorgeven? Dit kan bij de groepsleerkracht of via directeur.donbosco@sarkon.nl

Allergieën

De school houdt een lijst bij met allergieën. We kunnen hier dan rekening mee houden. Dit doen wij

o.a.  bij het uitdelen van traktaties door de ouderraad. Heeft uw kind een allergie of zijn er wijzigingen,

geef het dan door bij de leerkracht.

Studiedag

Op Kwieb stond de verkeerde datum van de studiedag in maart 2022. De juiste datum van de studiedag

is maandag 21 maart 2022.

Luizencontrole

Maandag 30 augustus vindt er luizencontrole plaats op school. Wilt u hier rekening mee houden met

het kapsel van uw kind? Gelieve geen gel, ingevlochten haren, etc.

https://mailchi.mp/55033ae73061/campus-de-terp-aangenaam-kennis-te-maken-zomer2021
https://campusdeterp.nl/nieuw/de-terp-talks
mailto:directeur.donbosco@sarkon.nl


Lessen techniek/technology

Woensdag 1 september starten de lessen techniek en technology voor groep 3 t/m 8. Tijden de eerste

lessenreeks maken de kinderen kennis met solderen.

Sportactiviteiten

In de bijlage vinden jullie informatie over activiteiten van het zwembad en de atletiekvereniging.


