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Beste ouders, 
De toetsweken zitten er weer bijna op. Woensdag 1 februari heeft het team een zorgvergadering waarin de 
vorderingen van uw kinderen besproken zullen worden. Vanaf maandag 6 februari volgen hierop de 
kindontwikkelgesprekken voor ouders en leerlingen met de leerkracht, waarbij groep 7 een preadvies VO 
krijgt en met de ouders/leerlingen uit groep 8 een VO-verwijzing wordt besproken. De intekenlijsten 
hiervoor ontvangt u via Parro. 
 

Personeel 
Tanja van Westen volgt de opleiding Intern Begeleider. Zij krijgt nu de kans op een van de andere scholen 

binnen Trijewiis, De Wiksel in Houtigehage, als intern begeleider mee te draaien. Vanaf 1 februari gaat dit 

in. Dit betekent dat we haar zullen missen als begeleider van onze Oekraïense leerlingen. Zij houdt nog wel 

een paar uren voor andere werkzaamheden bij ons op school. 

 

Juf Froukje heeft in januari haar PABO-opleiding afgerond waarmee we haar van harte feliciteren. Al vrij 

snel daarop kreeg ze een aanbieding om aan de slag te gaan buiten Adenium binnen het team van HB-punt 

in Burgum. 

Froukje neemt daarom per 1 februari afscheid van De Diamant. Wij wensen haar enorm veel succes met 

haar nieuwe baan. Van harte gefeliciteerd! 

 

Deze veranderingen in het team maakten het zoeken naar een oplossing nodig. En 

die hebben we gevonden. Juf Lonneke wil graag de taken van Froukje (extra 

ondersteuning in de groepen) en de taak van Tanja (begeleiden van de Oekraïense 

leerlingen) op zich nemen. Lonneke staat dan niet meer voor groep 1b/2b. 

Voortaan komt juf Baukje Jonker (zeker geen onbekende in Oudega; vorig jaar 

werkte ze ook al een periode bij ons op school) naast juf Annelies in deze groep. 

Baukje werkt op dinsdag en woensdag. Baukje: opnieuw van harte welkom! 

 

Meester Wouter, groep 6b/7, verlaat ons ook op 1 februari: zijn LIO-stage zit er op. Het wachten is dan nog 

op het eindgesprek waarmee hij vervolgens zijn PABO-opleiding afrondt. Wouter heeft al een aanstelling bij 

De Frissel waar we hem alle goeds toewensen.  

  

Zorgvergadering 1 februari 
Woensdag 1 februari heeft het team een zorgvergadering. Alle leerlingen hebben VRIJ. 

 
Coronasituatie 
Hoewel de coronasituatie in Nederland op dit moment relatief gunstig is, blijft het testen 
bij klachten belangrijk. Om coronabesmettingen op school snel op te sporen en uitbraken en lesuitval te 
beperken zijn daarom nog altijd zelftesten beschikbaar voor leerlingen en onderwijspersoneel.  Wanneer u 
testen nodig heeft voor uw kind, kunt u dit aangeven bij de leerkracht (via Parro). Uw kind krijgt dan testen 
mee naar huis. 
 
Over twee weken, donderdag 9 februari, verschijnt de volgende nieuwsbrief. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Margriet Reatsch, directeur Kindcentrum De Diamant 

https://zelftesteninhetonderwijs.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cucmlqa3NvdmVyaGVpZC5ubCUyRm9uZGVyd2VycGVuJTJGY29yb25hdmlydXMtY292aWQtMTklMkZnZXpvbmRoZWlkLWVuLXpvcmclMkZzeW1wdG9tZW4tY29yb25hdmlydXM=&sig=8yYW9kvQYHzTkNtN8LrGCV3ppmf6giUKW7eAFUvqJMSD&iat=1673858073&a=%7C%7C67530072%7C%7C&account=zelftesteninhetonderwijs%2Eactivehosted%2Ecom&email=9ufoGmp1L6s8ReYbzo6AKbwmZY%2BHDX3A5yWiL3pXvuU%3D&s=a6263c6ce6965033e2879d3913f39255&i=156A286A68A792

