
Schoolreis

Afgelopen week zijn de groepen 1 t/m 7 op schoolreis geweest. Groep 1-2 is naar Sprookjeswonderland

geweest en groep 3 t/m 7 naar Linnaeushof. Het was mooi weer en er werd heerlijk gespeeld. We

vonden het fijn om eindelijk weer eens samen op stap te gaan.

Kamp groep 8

Groep 8 gaat van woensdag 15 t/m vrijdag 17 september op kamp naar Texel. Ouders van groep 8

hebben hierover aanvullende informatie ontvangen via Kwieb.

De Terp Talks

Afgelopen maandag was de eerste Terp Talks. Tijdens deze avond is gesproken over de ideeën en

ontwikkelingen rond Campus de Terp. U kunt de bijeenkomst terugkijken via onderstaande link.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&fbclid=IwAR04v9Aertolzwd0VD4Qtb6dKDjkn0vnl4U0

b1w-cJAK0ZR95G--mNFRLxU&v=ATqR7lnWCkA&feature=youtu.be

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond Campus de Terp? Meld u dan via het

contactformulier aan voor de nieuwsbrief: https://campusdeterp.nl/contact/

Nieuwe uitdaging

Mieke van der Werf (leerkracht groep 5) en Francien Dijkstra (leerkracht groep 6 en interne plusklas)

hebben een nieuwe uitdaging gevonden. Zij gaan werken bij Schakel aan Zee in Den Helder. Schakel aan

Zee is een afdeling binnen het voortgezet onderwijs die gespecialiseerd is in het Nederlands als tweede

taal. Anderstalige leerlingen van 12 t/m 18 jaar worden daar voorbereid op de maatschappij en

vervolgopleiding.

Voor Mieke en Francien een mooie, nieuwe uitdaging. Dit betekent dat wij afscheid van hen gaan

nemen. In de bijlage vindt u daarom een vacature voor leerkracht groep 5, 6 en interne plusklas. Heeft

u familieleden, vrienden of kennissen die in het onderwijs werken en een nieuwe uitdaging zoeken? Of

iemand die bij ziekte een dag in wil vallen bij ons op school? Dan komen wij graag met hen in contact.

Wij zijn bereikbaar via 0227-602204 of directeur.donbosco@sarkon.nl.

Inleverpunt

Op school kunnen batterijen, cartinktridges en oude telefoons ingeleverd worden. U kunt deze

meegeven aan uw kind. De inzamelbakken staan bij de toiletten van de jongens in de Burgt. Afgeven

kan ook bij de leerkracht.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&fbclid=IwAR04v9Aertolzwd0VD4Qtb6dKDjkn0vnl4U0b1w-cJAK0ZR95G--mNFRLxU&v=ATqR7lnWCkA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&fbclid=IwAR04v9Aertolzwd0VD4Qtb6dKDjkn0vnl4U0b1w-cJAK0ZR95G--mNFRLxU&v=ATqR7lnWCkA&feature=youtu.be
https://campusdeterp.nl/contact/
mailto:directeur.donbosco@sarkon.nl


Schoolmaatschappelijk werk

Hallo ouders,

Hierbij weer even een berichtje vanuit mijn kant. De zomervakantie is echt voorbij en de scholen zijn

weer begonnen. Daarom leek het mij goed om het schoolmaatschappelijk werk weer onder de

aandacht te brengen. Sinds vorig schooljaar ben ik de schoolmaatschappelijk werker op de school

van uw kind. Dit schooljaar zal ik dat ook weer zijn.

Voor welke vragen kunt u bij mij terecht?

Mocht u een vraag hebben over het opgroeien en/of opvoeden van uw kind, kunt u bij mij terecht.

Het kan zijn dat uw kind moeite heeft met vrienden maken, of wat onzeker is, of moeite heeft met

concentreren of wat faalangstig is. Maar het kan ook zijn dat u vragen heeft over het opvoeden van

uw kind omdat u aanloopt tegen het feit dat uw kind snel boos wordt, of niet luistert als u iets vraagt

of u en uw partner het lastig vinden om op één lijn te zitten in de opvoeding. Dit zijn allemaal

voorbeelden van situaties waarvoor u bij mij terecht kunt. Ik denk graag met u mee.

Manier van werken

Zowel de ouder als de leerkracht kan contact met mij opnemen om te sparren of om aan te melden.

We bespreken de vraag door en ik geef aan wat ik zou kunnen betekenen. Tijdens het proces hebben

we regelmatig contact. De mogelijkheden die er zijn, zijn als volgt:

- Korte ondersteuning aan ouders en/of kinderen in maximaal vijf gesprekken.

- Ik geef advies om aan te melden bij een andere organisatie.

- Schoolondersteuning.

Als schoolmaatschappelijk werker heb ik zicht op hulp die er wordt aangeboden binnen de

gemeente. Wist u dat er verschillende trainingen voor kinderen en voor ouders worden gegeven

door Incluzio Hollands Kroon? Of dat de GGD ook opvoedondersteuning geeft? Zo zijn er nog veel

meer verschillende organisaties die iets kunnen betekenen.

Heeft u een vraag? Schroom niet en neem contact met me ook. Dit mag telefonisch, per mail of via

de whats app. Ik ben werkzaam op dinsdag en donderdag. Op de Don Bosco ben ik niet op vaste

momenten aanwezig. Mochten er gesprekken op de school gevoerd moeten worden, bespreek ik dit

met de ib’er.

Annewil Deutekom

SportService

Op 25 september organiseren SportService en Link verschillende clinics op de skatebaan in Anna

Paulowna. Clinics die aangeboden worden zijn BMX, freerunning, skateboarden en stuntsteppen. De

clinics zijn bedoeld voor kinderen in groep 7 en 8. Meer informatie vindt u op de flyer in de bijlage.


