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Beste ouders, 
Er is weer allerlei nieuws vanuit Buorren 34f waarvoor wij graag uw aandacht vragen. 
 
 

Personeel 
Karin van de kinderopvang is bevallen van een zoon, Itse Jelle Jacob! Ook via deze nieuwsbrief onze 

hartelijke felicitaties. 

 

Ouderportaal 
Vanaf maart hebben we geen toegang meer tot de module Ouderportaal van Parnassys. Informatie over de 

voortgang van uw kind krijgt u o.a. via KOP-gesprekken. Wanneer u of de leerkracht tussentijds contact 

over resultaten van uw kind wil(t) delen kan er altijd een afspraak gemaakt worden. 

 

 

Voorjaarsmarkt  
De schoolcommissie heeft besloten om dit jaar geen tulpenactie te 
organiseren maar een Voorjaarsmarkt. De commissie is al druk bezig 
met de voorbereidingen hiervan. De markt staat gepland op 
woensdag 29 maart van 16.00 tot 19.00 uur. De flyer vindt u bij deze 
nieuwsbrief. 
 
 

Pannenkoekenactie 
Vrijdag 17 maart is pannenkoekendag op het Kindcentrum! Alle leerlingen gaan in hun eigen groep smullen 
van pannenkoeken. Hulp van thuisbakkers is uiteraard nodig. Via parro krijgt u van de leerkracht de vraag 
om te helpen bakken. Ook de peuters eten lekker mee (medewerkers zorgen hier zelf voor). 
 
 

Even op letten: aanvang van de lessen!  
We constateren de laatste weken dat veel leerlingen structureel (te) laat op 
school komen. De deur van de school gaat tien minuten voor aanvang van de 
lessen open. Alle leerlingen gaan dus om tien vóór half 9 naar binnen, zodat 
de lessen om half 9 direct kunnen starten. Let u er weer op! 
De reden dat er geen bel gaat is omdat het kan zijn dat bij de kinderopvang baby’s/jonge 

kinderen in bed liggen te slapen. 

 
 
Open Huis en afsluiting kunstproject, vrijdag 24 februari 
Morgen is het zover, dan houden we Open Huis in ons kindcentrum voor ouders, pakes, beppes, buren en 
andere belangstellenden uit Oudega. Tegelijkertijd wordt dan ons kunstproject afgesloten. U bent welkom 
tussen 14.15 en 15.45 uur. 

 
NL Doet in Oudega 
Namens een nieuw opgerichte werkgroep roepen wij jullie op om je op te geven voor een vrijwilligersdag 
van NL Doet op zaterdag 11 maart in Oudega. Ook pakes en/of beppes zijn welkom. Hieronder in het kort 
de plannen: 
 



Achter het nieuwe Kind Centrum ligt een prachtig stuk grond dat een 
aantal jaren geleden is aangemerkt als school- dorpstuingebied. Vlak 
voor 2020 is hier gestart met een moestuinproject in samenwerking 
met de school en de Jonkersstee. In de jaren van corona is hier weinig 
aandacht aan besteed, maar inmiddels is er een werkgroep in 
Oudega gestart met een aantal enthousiaste vrijwilligers die de 
dorps- en schooltuin nieuw leven in willen blazen. Ook de kinderen 
van het Kind Centrum (tijdens en na schooltijd, BSO) mogen hierin 
een actieve rol vervullen. Voor onze NL Doet dag zijn we op zoek naar 
vrijwilligers die deze tuin weer gereed willen maken voor het 
komende voorjaar. We willen heel graag de moestuinbakken weer 
goed leeg hebben en het houtwerk weer in orde maken. Plannen 
voor de komende periode; een voedselbos starten, een 

wilgenschutting bouwen, een rij wilde bloemen/zonnebloemen aanleggen (met een insectenhotel), een 
terugkerende stekjesmarkt organiseren voor de dorpsbewoners zodat mensen thuis ook aan de slag 
kunnen met een (kleine) moestuin. Kortom, ideeën genoeg. Maar nieuwe initiatieven zijn altijd welkom! 
 
Opgeven? Dat kan via deze link: Dorps- en schooltuin Oudega | NLdoet 
 
 

Nieuwsupdate van de gemeente: werkzaamheden schoolgebied 
Deze week worden/zijn hier en daar proefsleuven gegraven in het schoolgebied zodat de aannemer die de 
weg aanlegt en het parkeerterrein maakt, zeker weet waar alles ligt. De verwachting is dat dit niet tot veel 
overlast zal leiden. 
Aanleg parkeerterrein en nieuwe toegangsweg 
We hebben de opdracht verstrekt aan aannemer Knipscheer infrastructuur bv om het nieuwe 
parkeerterrein en de toegangsweg c.a. aan te leggen. De benodigde materialen zijn inmiddels besteld en de 
mannen om het werk uit te voeren staan klaar. De verwachting is dat het wel maart is voordat de 
benodigde materialen zijn geleverd. Zodra dat het geval is wordt gestart. Als we de exacte startdatum 
weten laten we dat nog horen. De planning is dat alles deze zomer klaar is. 
Kavelverkoop 
De kavel voor een praktijkruimte tegenover de school staat al even te koop. Er hebben zich enkele 
belangstellenden gemeld maar nog niemand is serieus geworden. We blijven het nog een tijdje proberen.  
Medio deze maand zullen we ook de woonkavels in de verkoop brengen.  
Overlast 
Kortom, er blijft nog even overlast maar het wordt weer beter! Verder zullen we iedereen er op blijven 
vergen om in het werk de start- en eindtijden van de school te ontzien. Nog even volhouden en dan is alles 
klaar! 

 
  
Agenda 
Maandag 6 maart:  identiteitscommissie 
Maandag 13 maart:  schoolcommissie 
Woensdag 15 maart:  studiemiddag team, kinderen zijn VRIJ ‘s middags 
 
 
Over drie weken, donderdag  16 maart, verschijnt de volgende nieuwsbrief. 
 
Met vriendelijke groet, 
Margriet Reatsch, directeur Kindcentrum De Diamant 
 
Bijlagen: 

- Help pake en beppe de vakantie door (museabezoek) 
- Info te bezoeken Woudagemaal 
- Voorjaarsmarkt 

https://www.nldoet.nl/activiteit/dorps-en-schooltuin-oudega#block-projectsubscribe

