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Quarantaine  
De afgelopen week is een van onze groepen 3 op advies van de GGD in quarantaine geweest. Niet omdat 

dit onze keuze was, maar vanwege het advies van de GGD. We merken dat het advies dat de GGD geeft 

soms niet geheel eenduidig is. Mag een kind01 wel of niet naar school toe? De regels worden tussen dat het 

advies gegeven is en tot wanneer het advies geldend is, aangepast. Dit geeft verwarring, wat vervelend is. 

Wij zullen de adviezen die we als school krijgen opvolgen en hanteren deze tenzij wij anders horen.  

Mogelijk dat komend week onze richtlijnen ook weer aangepast gaan worden. Wat dat exact voor ons en 

jullie gaat betekenen kunnen we op dit moment nog niet aangeven. Mogelijk dat we hier volgende week 

vrijdag wat meer over kunnen melden.  

Goede doelen actie van oud leerlingen 

Wij, 4 Meiden van het Jan Arentsz, waaronder een oud leerling, hebben uw hulp nodig. Wij zitten in de 4de 

klas en hebben een schoolopdracht gekregen om geld in te zamelen voor een goed doel. Wij hebben 

gekozen voor het goede doel, Armoedefonds en hebben een doel om €50,- in te zamelen wat ten goede 

komt van dit fonds. Van 30 september tot 14 oktober kunt u flessen waar statiegeld op staat inleveren. 

Grote flessen en kleine flesjes. De kinderen kunnen de flessen bij de ingangen van de school 

neerzetten. Met vriendelijke groet, 

Joyce Koning, Andrea Polling, Joy vd Aar en Denise Snippe 

Van het Jan Arentsz.  

 
Onderstaande vacature is een vacature voor onze school! 

Schoonmaakmedewerker Sint Pancras 

Ben jij op zoek naar een baan als schoonmaakmedewerker en ben jij de persoon die van aanpakken weet, 
werk je secuur en kunnen we op je bouwen? Dan is dit een baan voor jou! 

Wat ga je doen 
Het schoonhouden van een pand in Sint Pancras (omgeving Alkmaar). Hierbij gaat het om een schoolpand 
met lokalen, gangen en toiletten. Je gaat 2,5 uur per dag werken op maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag en vrijdag. De werktijden starten vanaf 14.00 uur. 

Wat bieden wij jou 
Salaris volgens het schoonmaak CAO 
Parttime functie, 12,5 uur per week 
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Wat vragen wij 

Beschikbaar per 1 oktober 2021 
Eventuele ervaring in de schoonmaakbranche 
Kennis van de Nederlandse taal (spreken en lezen) 
Eventueel in bezit van een SVS schoonmaak diploma  
Positieve instelling en verantwoordelijkheidsgevoel 
Woonachtig in de omgeving van Sint Pancras 
Beschikken over eigen vervoer. 

Ben jij de persoon die wij zoeken, zo solliciteer je 

Solliciteer dan door een motivatiebrief en een CV op te sturen naar bedrijfsbureau@heveto.nl  
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