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Nieuwsbrief Kindcentrum De Diamant Oudega 

 

Algemeen 

Voor u ligt de vijfde nieuwsbrief over het 
nieuwe Kindcentrum De Diamant. Hierin willen 
we u graag informeren over de bouw van het 
Kindcentrum, de nieuwe onderwijsorganisatie 
waaraan we werken, de pleincommissie en de 
aanstaande ouderavond op 18 mei 2022.  

De bouw  

Op 17 februari is de viering van het hoogste 
punt gevierd met de bouwlieden, een 
vertegenwoordiging van het CvB van Adenium 
en een aantal personeelsleden van De 
Diamant. We zijn blij dat de school er ’staat’ en 
dat we steeds meer kunnen genieten van de 
uitstraling van dit bijzondere gebouw! 

Hieronder kunt u zien hoe het er nu uit ziet. 
(impressie 14 april 2022) 

 

 

 

Het schoolplein en buitenterrein 

De schoolpleincommissie is al twee keer bij 
elkaar geweest en heeft de omgeving van de  

 

school in kaart gebracht. De wensen van de 
school en het dorpsbelang zijn met elkaar 
gecombineerd tot een gezamenlijk ontwerp. 
Het doel is om voor kinderen tot 15 jaar een 
aantrekkelijke, groene omgeving te realiseren 
waar avontuurlijk gespeeld en gesport kan 
worden. 

Onderwijs  

Het team van de samenwerkingsschool heeft 
een pilot gedraaid met een middagprogramma 
gericht op creativiteit, muziek, sport en 
wereldoriëntatie. Het doel hiervan is dat 
kinderen onderling veel contact hebben, leren 
samenwerken en uitdagende ontwikkelkansen 
krijgen. Leerkrachten specialiseren zich op hun 
eigen expertise en kunnen kwalitatieve lessen 
en activiteiten voorbereiden. De pilot wordt 
door kinderen en leerkrachten als plezierig 
ervaren. Op de ouderavond van 18 mei 2022 
krijgt u meer informatie  

Ouderavond 18 mei 2022  

Op woensdag 18 mei 2022 organiseren wij een 
informatieve avond rondom het Kindcentrum. 
Over de verdere inhoud, locatie en tijd wordt u 
nog geïnformeerd. 

Globaal tijdspad van de bouw vanaf nu  

De nieuwbouw van de school vordert gestaag 
en we hopen dat de school deze zomer kan 
verhuizen. De bedoeling is om daarna zo snel 
mogelijk de openbare ruimte (parkeerterrein, 
weg) aan te pakken. Dat wordt momenteel 
voorbereid. 
De planning is dat we na de verhuizing van de 
school zo snel mogelijk de oude school slopen. 
De woonkavels en de kavel voor een 
praktijkruimte op de plek van de oude school 
worden vermoedelijk in mei of juni dit jaar in 
de verkoop gebracht.  
 


