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Beste ouders, 
Er is volop bedrijvigheid op school. Hieronder ziet u wat er zoal op stapel staat. 
 
 

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. 
 
Vanwege de Voorjaarsmarkt verplaatsen we de Grote Rekendag, die 
voor 29 maart op de schoolkalender staat, naar een later tijdstip. 
 
 

Pannenkoekenactie 
Vrijdag 17 maart is pannenkoekendag op het Kindcentrum! Alle leerlingen 
gaan in hun eigen groep smullen van pannenkoeken dankzij de hulp van 
thuisbakkers. Zonder deze hulp kunnen we dit niet realiseren; dus 
ontzettend bedankt voor jullie medewerking! 
De kinderen nemen deze vrijdag gewoon zelf drinken mee naar school. 
Geeft u uw kind een bord, bestek (voorzien van naam) en een plastic tas 
mee voor de vieze spullen? 

 

 
Open Huis en afsluiting kunstproject, vrijdag 24 februari 
De Open Huis-middag voor de 
voorjaarsvakantie bleek een regelrecht 
succes: heel veel belangstellende pakes, 
beppes en Oudegaasters kwamen hierop af. 
We kregen veel complimenten over de 
werkwijze van ons Kindcentrum: ‘alles onder 
één dak, dat was in onze tijd nog niet zo’ was 
een veelgehoorde opmerking. 
Een verslag van de onthulling van het 
kunstproject hebt u in de krant kunnen 
lezen. 

 
NL Doet in Oudega: verplaatst naar 
zaterdag 18 maart!! 
De vrijwilligersdag van NL Doet is wegens de sneeuwval op zaterdag 11 maart jl. verschoven naar zaterdag 
18 maart. Namens een nieuw opgerichte werkgroep roepen wij jullie op om je hiervoor op te geven. 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 
 
 

Voorbereiding paasviering 6 april 
 
 
 

De voorbereidingen voor de paasviering zijn inmiddels begonnen. Wij 
vieren dit ’s morgens in de kerk met alle leerlingen. Het globale 
programma is: in de ochtend een paasviering in de kerk met aansluitend 
een paasbrunch op school en als afsluiting een speurtocht. 
Verdere informatie krijgt u t.z.t. via parro. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Nieuwsupdate van de gemeente: werkzaamheden schoolgebied 
27 maart begin de aannemer met de aanleg van het parkeerterrein en de nieuwe toegangsweg. Dit zal de 
komende maanden voor overlast zorgen. Vriendelijk verzoek om zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar 
school te komen en uw kinderen te vertellen dat ze heel goed uit moeten kijken. 
 

 
Agenda 
Vrijdag 17 maart: Pannenkoekendag 
Maandag 20 maart:  Leerlingenraad 
Vrijdag 24 maart:  GGD-controle 9-jarigen 
Maandag 27 maart: GGD-controle 9-jarigen 
Dinsdag 28 maart: MR-vergadering 
Woensdag 29 maart:  Voorjaarsmarkt 
 
 
  

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


Over twee weken, donderdag  30 maart, verschijnt de volgende nieuwsbrief. 
 
Met vriendelijke groet, 
Margriet Reatsch, directeur Kindcentrum De Diamant 
 
 
 
 
Bijlagen: 

- Flyer Kliederkerk 
- Flyer Voorjaarsmarkt 

 
 
 

 
 
Ons kindcentrum in een winters landschap op 11 maart. 


