
Campus de Terp

De volgende nieuwsbrief van Campus de Terp is uit. Een terugblik op de 'Terp Talks' van september,

gesprekken met de architecten over keuzes bij het ontwerpen, activiteiten op de Campus en nog veel

meer leest u hierin terug. https://mailchi.mp/b22904cc1ed2/campus-de-terp-update-winter-2021

Groepsbezetting

Per januari verwelkomen wij een nieuwe collega. Lian Riepma komt ons team versterken in groep 3. In

combinatie met uitbreiding van onze eigen collega’s is het gelukt de groepsbezetting rond te maken. Na

de kerstvakantie zullen wij middels onderstaande groepsbezetting werken. Groepen die niet worden

weergegeven, houden de huidige bezetting.

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

groep 1-2c Jiska Jiska Jiska Jiska Jamie

groep 3 Joke Joke Lian Lian Lian

groep 5 Astrid M. Astrid M. Astrid M. Astrid M. Astrid M.

groep 6 Margreth Margreth Marian Margreth Margreth

Wij willen alle betrokkenen bedanken voor het veelvuldig delen van de vacature en meedenken in

oplossingen. Onze nieuwe collega stelt zich graag aan u voor:

Beste allemaal,

Mijn naam is Lian Riepma.

Ik ben 55 jaar en woon samen met mijn man Klaas op een mooie boerderij

buiten  Middenmeer. Samen hebben wij vier kinderen die allemaal al lang het

huis uit zijn en hun eigen leven leiden. Al heel jong wist ik dat ik later juf wou

worden én met een boer trouwen. Het is allebei gelukt!

Mijn loopbaan als juf is begonnen bij de kleuters in Arnemuiden. Daar heb ik

vele jaren met plezier gewerkt. Eénmaal terug in de polder ging ik van de

kleuters naar de middenbouw en af en toe de bovenbouw. Dit jaar tik ik de

35 jaar onderwijs aan. Veel kinderen, ouders en collega’s voorbij zien komen.

Ook veel veranderingen in het onderwijs mogen meemaken.

Vanaf januari 2022 mag ik de nieuwe juf van groep 3 op de Don Bosco zijn. Ik

heb er erg veel zin in om alle kinderen te ontmoeten en te leren kennen.

Voor alle kinderen: tot begin volgend jaar.

En voor alle ouders; we zien elkaar vast en zeker op het schoolplein.

Een groet voor jullie allemaal!

https://mailchi.mp/b22904cc1ed2/campus-de-terp-update-winter-2021


Rotary kledinginzameling

Rotary Wieringerland levert vaak een bijdrage aan projecten van onze school, zoals lesprojecten in de

groep of excursies. Komende zaterdag houdt de Rotary een kledinginzamelingsactie. Op zaterdag 13

november kunt u de kledingzakken aan de weg zetten.

Bijlagen:

- SportService Pieten Gymfeest

- Rotary Kledinginzamelingsactie


