
Schoolreis

Komende week gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis. Groep 1-2 gaat naar Sprookjeswonderland en

groep 3 t/m 7 naar Linneaushof. Groep 8 gaat de week erna op kamp naar Texel. Samen plezier maken

en er weer op uit. We hopen dat de kinderen een mooie dag beleven samen.

Aanvullende informatie heeft u ontvangen van de ouderraad. In verband met de coronamaatregelen

vragen wij u de stoep voor het kleuterplein leeg te houden. Onze kinderen, teamleden en collega’s

kunnen dan veilig in- en uit de bus stappen. U kunt de kinderen uitzwaaien bij het monument of op het

grasveld van de Granpré Molièrestraat. Gelieve hierbij rekening te houden met de 1,5 meter afstand.

Lessen techniek/technology

Afgelopen woensdag kreeg de eerste helft van groep 3 t/m 8 voor het eerst technologieles van onze

vakdocenten meester Tijl en meester Marco. Ze hebben geleerd om te solderen.

Via onderstaande link vindt u informatie over de lessen. Onderaan de pagina vindt u foto’s van de

lessen. Meester Tijl en Marco houden deze pagina actief bij. Neem gerust af en toe een kijkje.

https://junioriot.nl/db2022/

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

Gemeente Hollands Kroon - Project junior energiecoach

Bespaar energie én geld met een superleuk spel. ‘Welke

apparaten slurpen de meeste stroom?’ En: ‘Hoeveel

lampen branden er in huis?’ Een paar van de vragen die

aan de orde komen in het spel Junior Energiecoach. Door

leerzame challenges, puzzels, experimenten en winacties

ontdekken kinderen en ouders via dit spel waar ze energie

kunnen besparen.

https://junioriot.nl/db2022/
https://campusdeterp.nl/nieuw/de-terp-talks


Gemeente Hollands Kroon daagt gezinnen uit, 5 weken lang, 15-30 minuten per week. Deelname is

gratis! De volgende ronde start op 8 oktober. Doe je mee? Inschrijven kan tot en met 3 oktober.

Voor meer informatie, inschrijven en een voorproefje kijk op de website van Junior Energiecoach

Huttendorp

Op zaterdag 11 september wordt huttendorp Wieringermeer georganiseerd. Zie flyer in de bijlage.

http://www.metenergiekunjelachen.nl/

