
Nieuwsbrief Campus

Hoewel het nog even duurt, komt de Campus steeds dichterbij. Afgelopen week is gestart met de

eerste werkzaamheden bij het bouwterrein: het verwijderen van de onderbeplanting.

Om u en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden, is er komende week een nieuwe editie van

de Terp Talks. Een Talkshow waarin gesproken wordt over de ontwikkelingen van Campus de Terp. Dit

keer met de architecten aan tafel. Zij vertellen u over het definitief ontwerp van de gebouwen.

Via onderstaande link komt u bij de nieuwsbrief van Campus de Terp. Hierin leest u de ontwikkelingen

en kunt u zich aanmelden voor de livestream van de Terp Talks.

https://mailchi.mp/891e051678cc/campus-de-terp-update-januari2022

Citotoetsen

In de periode tussen 24 januari en 4 februari worden in groep 3 t/m 8 de Citotoetsen afgenomen.

Citotoetsen zijn methode-onafhankelijke toetsen waarbij wij als school de leerresultaten kunnen

vergelijken met andere scholen en kinderen in Nederland. Dit geeft ons inzicht in de ontwikkeling van

de kinderen en de kwaliteit van ons onderwijs.

Wij willen u vragen rekening te houden met afspraken bij huisarts, tandarts, ortho, etc. Gelieve tijdens

deze periode geen afspraken te maken in de ochtend. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Ouderraad zoekt penningmeester

Voor onze ouderraad zijn we opzoek naar een nieuw penningmeester.

Wat zijn de taken van de penningmeester?

● Het innen en het beheren van de ouderbijdragen;

● Het opstellen van de jaarlijkse begroting;

● Het beheren van de bankrekening en bankpas;

● Het bijhouden van de bankzaken;

● Het regelen van de jaarlijkse kascontrole (door twee vrijwillige ouders);

● Het houden van een financieel verslag tijdens de jaarvergadering.

Lijkt het je leuk om ons team te komen versterken of wil je graag meer informatie stuur dan een e-mail

naar or.donbosco@sarkon.nl

SportService

Komende periode heeft SportService weer een aantal naschoolse activiteiten gepland staan. Diverse

activiteiten voor kinderen van groep 1 t/m 8. Onderstaand de informatie, bijgevoegd ook de flyers.

https://mailchi.mp/891e051678cc/campus-de-terp-update-januari2022
mailto:or.donbosco@sarkon.nl


● 15 & 16 februari – xtreme sneeuwbal feest – Sneeuwballen gevecht in de gymzaal met

verschillende sneeuwthema spellen.

○ Locatie; Waarland & Middenmeer

○ Leeftijd; Groep 3 t/m 5 en 6 t/m 8

○ Inschrijflink; www.noordhollandactief.nl

■ Middenmeer;

https://www.noordhollandactief.nl/activiteiten?gemeente%5B0%5D=126&sort

=name&zoeken=sneeuwbal

● Voorjaarsvakantie – Among Us – We spelen de video game in het echt na.

○ Warmenhuizen, Hippolytushoef, Schagerbrug & Nieuwe Niedorp

○ Groep 5 t/m 8

○ Inschrijflink; www.noordhollandactief.nl

■ Hollands Kroon;

https://www.noordhollandactief.nl/activiteiten?gemeente%5B0%5D=126&sort

=name&zoeken=among

● Voorjaarsvakantie – Jungle festijn – Klimmen en klauteren en verschillende jungle spelletjes in

de gymzaal.

○ Schagerbrug & ’t Veld

○ Groep 1 t/m 4

○ Inschrijflink; www.noordhollandactief.nl

■ Schagerbrug;

https://www.noordhollandactief.nl/activiteiten?gemeente%5B0%5D=124&sort

=name&zoeken=jungle

■ ’t Veld;

https://www.noordhollandactief.nl/activiteiten?gemeente%5B0%5D=126&sort

=name&zoeken=jungle

Lekker in je Life van MEE & de Wering

Lekker in je Life start op maandag 7 februari weer!

In Hollands Kroon komt overgewicht bij circa één op de vijf kinderen voor. Achter overgewicht kunnen

verschillende oorzaken schuil gaan. Lekker in je Life is een programma dat overgewicht bij kinderen

aanpakt. Hierbij is de inzet verbetering van kwaliteit van leven: elk kind een gezond en gelukkig leven.

In zes bijeenkomsten op maandagmiddag ontdekken deelnemers hoe ze de dagelijkse gewoontes

binnen het gezin kunnen veranderen. Meer bewegen, voeding en een gezondere leefstijl zijn enkele

onderwerpen: op een leuke manier leren zij een gezonde leefstijl aan. Plezier staat voorop!
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Het doel is gezinnen zelf te laten ervaren hoe ze aan de slag kunnen. Zij bepalen zelf, samen met

professionals hoe ze de uitdaging aan gaan.

Deelnemers en hun kinderen krijgen daarnaast individuele ondersteuning van een diëtist, een

fysiotherapeut en het wijkteam. Deze hulp om de gezondere leefstijl binnen het gezin toe te passen,

start na de zes bijeenkomsten.

Wie kan er meedoen?

Ouders en opvoeders van kinderen tussen 2 en 18 jaar die kampen met overgewicht en inwoner zijn

van de gemeente Hollands Kroon.

Wanneer:

6 maandagmiddagen van 16.30-18.00 uur, start 7 februari

Waar:

De Cultuurschuur, Loggersplein 1, 1771 CE Wieringerwerf, ook is online deelnemen mogelijk.

Aanmelden via:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Wtg5YzNcrkSzwxqSuFF4rCi9P0zTmiVFmO7SFkK

WDitUODdXUFpYQVBIR1NOM045RjYyWTQwSVpJMi4u

of

info@lijl.nl

Meer info op

https://www.meewering.nl/ik-ben-netwerkpartner/projecten/lekker-in-je-life-hollands-kroon/
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