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Beste ouders, 
 

Skitterende fûgels 
Alle geschilderde fûgels (en flinterkes van de kleuters en peuters) van ons kunstproject Skitterende Fûgels 
zijn samengebracht in kunstwerken die inmiddels in het gebouw hangen. Hieronder ziet u de resultaten. 
Meester Hans Visser heeft hierbij een prachtige tekst geschreven die op perspex is afgedrukt en ook een 

plek heeft gekregen tussen deze creaties. We zijn trots op 
deze decoraties in de school! Complimenten voor alle 
leerlingen en natuurlijk ook meester Hans. 
Onder leiding van kunstenares Dinie Boogaart ‘skitteren alle 
fûgels’ voortaan als diamanten door het gebouw. 
 
Er volgt nog een moment waarop het kunstproject officieel 
onthuld wordt. Ouders en belangstellenden zijn hierbij dan 
van harte uitgenodigd, er is vervolgens Open Huis. 
Noteert u alvast, onder heeeel veel voorbehoud, 
woensdagmiddag 23 november hiervoor in uw agenda. 
Wordt vervolgd. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KSG-dienst wordt verschoven 
De KSG-dienst van zondag 6 november wordt verschoven naar het voorjaar i.v.m. ziekte van de voorganger. 
Hierdoor kunnen we de dienst niet op een zodanige manier gezamenlijk voorbereiden zoals we normaliter 
gewend zijn. We hopen in het voorjaar een mooie dienst in elkaar te zetten. 
 
 

Lampionnen voor Sint Maarten 
De leerlingen uit de bovenbouw (groep 5 t/m 8) maken woensdag 9 november op school een lampion. Ze 
krijgen daarbij hulp van een aantal ouders. Wilt u uw kind alvast een lege plastic fles meegeven? 
De onderbouw is ook al druk bezig met de lampionnen voor Sint Maarten.  
 
 

Nationaal Schoolontbijt op vrijdag 11 november 
Volgende week vrijdag eten we weer met z’n allen op school. Met het Nationaal 

Schoolontbijt wordt het belang van een gezond ontbijt aan het begin van de dag 

onderstreept en wat is nou leuker om dat met z’n allen te doen!  

Alle kinderen nemen dan de 4 B’s mee naar school: bord, bestek, beker en bakje (alle 

voorzien van naam) en een tas waar de vieze boel na afloop weer in kan. De ouderbrief 

met informatie vindt u in de bijlage. 



Middagprogramma 
Het team van KC De Diamant heeft het thema 'Geven en ontvangen in donkere tijden' bedacht voor de 
komende periode. De lessen van het middagprogramma (burgerschap en wereldoriëntatie) zullen hierbij 
aansluiten. Ook het woensdagmiddagcircuit is weer gestart. Onder bezielende leiding van ouders, 
vrijwilligers en leerkrachten is er voor de kinderen weer voldoende keus voor leerzame workshops (met 
o.a. bakken, muziek, elektriciteit, schoolkrant maken, knutselen, borduren).  
 

Week van de Mediawijsheid (4 t/m 11 november) 
Tijdens de Week van de Mediawijsheid doen de leerlingen van groep 7 en 8 mee aan MediaMasters. Met 
deze serious game maken de kinderen spelenderwijs kennis met de kansen en gevaren van media. In de 
klas en thuis gaan zij aan de slag met verschillende opdrachten over onderwerpen, zoals: WhatsApp, 
privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws. De klas die de meeste bits (punten) scoort, mag zich de ‘meest 
mediawijze klas van Nederland’ noemen én wint mooie prijzen.  
MediaMasters is een onderdeel van de Week van de Mediawijsheid. Dit jaar heeft de campagne het thema 
'Like en Cancel', en gaat het over het stimuleren van sociaal gedrag online.  Kijk voor meer informatie en 
activiteiten op www.weekvandemediawijsheid.nl. 
 

Even voorstellen 
Hallo ouder(s)/verzorger(s), 
Graag stel ik mij aan jullie voor; ik ben Attje Delfstra, ik woon 
samen met mijn man Marcel  en zoon Xander en dochter Anouk 
in het mooie Oudega. 
Per 1 november ga ik Regina vervangen als locatie coördinator bij 
Kinderopvang VANDAAG in Oudega. 
Na 25 jaar werkzaam te zijn geweest in de kinderopvang en BSO 
en 20 jaar als T.S.O. coördinator op OBS de Bolder in Drachten, ga 
ik nu voor een nieuwe uitdaging.  
Werken met kinderen vind ik het mooiste wat er is. Kinderen in 
hun kracht zetten en hun eigen talenten spelenderwijs leren 
ontdekken daar werk ik graag aan mee op een sportieve, 
creatieve en vooral gezellige manier. Geen dag is hetzelfde en dat 
maakt dit werk zo leuk en afwisselend. Ik zeg ook vaak mijn werk 
is één van mijn hobby's. Naast werken hou ik van gezelligheid, 
fietsen, sport fotograferen vooral voetbal bij ONT, wandelen in 
de natuur, schaatsen en zwemmen en suppen. Samenwerken 
met school lijkt mij ook een mooie nieuwe uitdaging, ik heb er zin 
in! 
Attje Delfstra 
 

 
Bericht van Schoonmaakbedrijf NIVO 
Van ons schoonmaakbedrijf NIVO kregen we de vraag om hun flyer met een oproep naar medewerkers te 
verspreiden. Het is een bekend probleem: personeelstekorten in het bedrijfsleven; ook NIVO heeft hier 
mee te maken. Wilt u, of kent u iemand, die graag aan de slag wil bij NIVO dan leest u hier meer over in de 
bijlage. 
 
 
Over twee weken, donderdag 17 november, verschijnt de volgende nieuwsbrief. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Margriet Reatsch, directeur Kindcentrum De Diamant 
 
Bijlagen: 

- Ouderbrief Nationaal Schoolontbijt 
- Flyer vacatures Schoonmaakbedrijf NIVO 


