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Beste ouders, 
De Diamant staat helemaal in het teken van het voorjaar; denk maar aan de NL-Doet-ochtend waarbij is 
geholpen om de moestuinen ‘voorjaarsklaar’ te maken; we hadden een kleurrijke voorjaarsmarkt; de 
kleuters hebben plantjes, groen etc. als thema, het kan niet vrolijker. Nu de zon nog…. 
 
 

Voorjaarsmarkt  
We kunnen terugkijken op een supergeslaagde voorjaarsmarkt met 
veel publiek en trotse leerlingen die allerlei spulletjes zelf hadden 
gemaakt om te verkopen. 
Tietje Wijmenga raadde, op 2 paaseitjes na, de juiste hoeveelheid 
paaseitjes in de vaas; het waren 375 stuks. Zij won hiermee alle 375 
paaseitjes! 
De opbrengst van deze markt komt ten goede aan de activiteiten 
tijdens de Koningsspelen en de Laatste Schooldag. 
 
 

Aanvang van de lessen 
Het is al eerder genoemd dat we om half 9 alle leerlingen in de groep willen zien. Deze reminder heeft 
voor de meeste gezinnen geholpen om op tijd op school te zijn. Toch zien we nog een paar leerlingen die 
eigenlijk vijf minuutjes eerder op school zouden moeten zijn. Let u er als ouder op dat uw kind op tijd naar 
school gaat? 
 
 

Ouderkanjerles voor groep 1 tot en met 8  
Dinsdag 4 april is er een Ouderkanjerles in elke groep. U wordt van harte 
uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Meldt u zich wel even aan bij de 
leerkracht? Dit kan via parro. Tijden worden nog gecommuniceerd. 
 
 

Nieuwe baan voor juf Annelies! 
Met ingang van 1 mei heeft juf Annelies een nieuwe baan. Zij is bezig met de schoolleidersopleiding en 
heeft de wens om directeur te worden. Na een sollicitatieprocedure is ze in Midlum aangenomen als 
directeur van basisschool Middelstein waar ze enorm veel zin in heeft. Wij vinden het jammer dat ze nu al 
weggaat maar wensen haar natuurlijk veel succes in haar nieuwe functie en gunnen haar van harte deze 
volgende stap in haar loopbaan. 
Donderdag 20 april nemen de beide kleutergroepen afscheid van haar. De ouders van deze groepen krijgen 
via de mail nog bericht. 

 
 
 



Welkom 
Het vertrek van Annelies betekende dat wij als school in rap tempo op 
zoek moesten naar een vervanger. Na een aantal 
sollicitatiegesprekken kunnen we u berichten dat wij een goede 

vervanger hebben gevonden:  juf Valerie Hutten heten we van harte welkom. Valerie is per 1 mei 
beschikbaar en komt binnenkort een keertje kennismaken in de groep. 
 
 

Audit 
Dinsdag na Pasen komen er auditoren (waarvan een aantal in opleiding) onze school bezoeken. De 
auditoren onderzoeken de kwaliteit van het onderwijs op De Diamant. Zij gaan ook met enkele ouders in 
gesprek (van de MR) en met leerlingen van de leerlingenraad.  
Als uw kind thuis dus vertelt dat er andere mensen in de groep waren dinsdag 11 april dan weet u er wat 
van. 
 
 
Wie geeft er Godsdienst Vormend Onderwijs op school?  
En wat wordt er dan gedaan? 
Yde Zagema is mijn naam en ik woon in Damwâld. Getrouwd, vader van drie 
volwassen kinderen en zelfs al pake. Opgeleid als tweedegraads bevoegde leraar 
Godsdienst en als kerkelijk werker. Waarbij mijn passie ligt bij de jeugd, vandaar ook 
mijn keuze voor het lesgeven van GVO op school. 
Verhalen uit de Bijbel, maar ook andere verhalen komen aan bod in de groepen. 
Samen zoeken we naar antwoorden op keuzes die zijn gemaakt door mensen in de Bijbel, samen zoeken 
naar God en wat het allemaal in onze tijd en maatschappij te zeggen heeft. Zo hebben we het gehad over 
Daniël, maar ook hebben we een aantal lessen besteed aan Jacob. Stellen van vragen, spel, uitbeelden, 
tekenen, individueel bezig zijn en in groepjes, opdrachten uitvoeren, filmpjes kijken, liederen zingen, aan 
afwisseling geen gebrek. De kinderen leren hoe ze hun gedachten kunnen verwoorden, maar ook te 
luisteren en andere meningen te respecteren als die er zijn.  
Ik volg de grote feesten zoals daar zijn, Kerst, Pasen, Pinksteren. Ook heiligen komen aan bod zoals Sint 
Maarten, Franciscus, Sint Nicolaas. Indien de school een methode zoals trefwoord gebruikt probeer ik 
hierop aan te sluiten met mijn lessen. Maar ook hebben we het over actuele zaken die spelen, waarbij de 
kinderen worden uitgedaagd om hun mening te geven en te verwoorden, of weer te 
geven in een opdracht. En heel vaak blijken de verhalen van vroeger actueler te zijn 
dan we denken. 
En wat doe ik nog meer naast mijn werkzaamheden? 
Naast veel lezen en studeren ben ik vaak te vinden op één van mijn drie fietsen, 
waarbij wielrennen toch wel mijn echte passie heeft.  
Als voorganger in verschillende kerken leid ik diensten. Niet alleen reguliere 
kerkdiensten, maar ook start en jeugddiensten.  
Mocht u mij willen ontmoeten of willen spreken. Of misschien willen mailen? Dan 
volgen hier mijn gegevens: 
Yde Zagema                    Tel: 0511- 423015                                    Mail: yzagema@gmail.com 
 

 
Nieuwsupdate van de gemeente: werkzaamheden schoolgebied 
U heeft het al gezien: de voorbereidingen voor de aanleg van het parkeerterrein zijn begonnen en de 
alternatieve, tijdelijke, toegangsweg is aangelegd. Houdt u rekening met de zeer beperkte 
parkeergelegenheid en het werkverkeer dat extra rijdt? 
 

 
 
 
 
 



 
 
Agenda 
Dinsdag 4 april  : Ouderkanjerles groep 1-8 
Woensdag 5 april : Studiemiddag team, de leerlingen zijn om 12.00 uur VRIJ 
Donderdag 6 april : Paasviering in de kerk voor de leerlingen, brunch, 14.00 uur VRIJ 
Dinsdag 11 april : Audit 
Woensdag 12 april : Schoolkorfbaltoernooi Garijp 
 
 
 
Over twee weken, donderdag  13 april, verschijnt de volgende nieuwsbrief. 
 
Met vriendelijke groet, 
Margriet Reatsch, directeur Kindcentrum De Diamant 
 
 
 
 
Bijlagen: 

- Carins: Lekker slapen kleintje 
 


