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Beste ouders, 
Wat was het een feest afgelopen vrijdag! We kunnen terugkijken op een schitterende opening met 
ontzettend veel belangstelling uit het dorp, van genodigden en uiteraard alle kinderen van ons 
Kindcentrum. 
Hartelijk dank voor de positieve woorden, vele complimenten en alle 
bloemen en kadootjes! 
De kinderen hadden een leuke meet & greet met Buurman en Buurman en 
konden met deze klussers op de foto tijdens de receptie. 

 
 
 
 
Maandag (of later deze week) kregen alle leerlingen en peuters de 
toegezegde dopper. 
 
 
 

En nu gaan we aan de slag in ons prachtig nieuwe gebouw! 
 
 

Skitterende fûgels 
De leerlingen uit de groepen  3 t/m 8 gaan onder leiding van Dinie 
Boogaart (kunstenaar, Nijega) schetsen en vervolgens schilderen. Alle 
resultaten van deze ‘Skitterende Fûgels’ komen uiteindelijk in de school te 
hangen. Via Parro krijgt u nog bericht over ‘werkkleding’ voor onze 
leerlingen/kunstenaars. 
Ook de peuters en de leerlingen uit groep 1 en 2 gaan een kunstwerk 
maken. 
 

Telefonische (on)bereikhaarheid 
Helaas zijn wij momenteel telefonisch slecht tot niet bereikbaar. Achter de schermen wordt hard gewerkt 
om dit probleem op te lossen. Hopelijk maakt u via Parro of Bitcare meer kans om contact te krijgen. 
 

Jarigen 
Wekelijks zingen we alle jarigen van de afgelopen week met z’n allen toe. Het is een prachtig gezicht om 
alle kinderen bij elkaar te zien op en rond de podiumtrappen. De jarigen zijn dan het stralende middelpunt. 
 

Huishoudelijke mededeling 
In het oude gebouw mochten aankondigingen vanuit het dorp opgehangen worden in de hal; in het nieuwe 
gebouw is daar geen mogelijkheid meer voor. Ook het verspreiden van dergelijke berichten via Parro willen 
we verminderen. 
Wanneer u een flyer o.i.d. heeft die naar alle gezinnen moet worden verstuurd zal deze meegezonden 
worden in de mail waarin we ook de nieuwsbrief versturen. De nieuwsbrieven verschijnen vanaf dit jaar 
één keer in de twee weken op donderdag. 
Dergelijk materiaal kunt u mailen naar loes.boonstra@pcbosmallingerland.nl 
 



 

Wijziging locatieleider Vandaag  
Graag wil ik jullie via deze weg laten weten te stoppen met mijn werkzaamheden binnen de locatie in 
Oudega. Ik ga een nieuw avontuur aan en ga een nieuwe Vandaag kinderopvang-locatie starten in 
Drachten. Heb ontzettend veel plezier beleefd en veel geleerd hier in Oudega en wil jullie onwijs bedanken 
voor het vertrouwen. Gelukkig kan ik mijn werkzaamheden overdragen aan Atsje Delfstra; zij zal binnenkort 
op locatie meelopen en komen kennismaken.  
Met vriendelijke groet, Regina van der Heide  
 
 
 
Over twee weken, donderdag 29 september, verschijnt de volgende nieuwsbrief. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Margriet Reatsch, directeur Kindcentrum De Diamant 
 


