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Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt de nieuwsbrief van april. Wij wensen u veel leesplezier!

AGENDA
Ma 4 april
Do 14 pril
Vr 15 april
Ma 18 april
19 t/m 22 april
20 en 21 april
Vr 22 april
Wo 27 april
2 t/m 6 mei
Zo 8 mei
Ma 9 mei
26 en 27 mei
Ma 6 juni
Di 7 juni
Di 14 juni
Do 16 juni
Zo 19 juni

Schoolfotograaf
Paaslunch
Goede vrijdag, alle leerlingen vrij
2e Paasdag, alle leerlingen vrij
3e ronde oudergesprekken op uitnodiging. (Binnenkort info via Parro)
IEP Eindtoets voor groep 8
Koningsspelen
Vrij i.v.m. Koningsdag
Meivakantie
Moederdag
Luizencontrole
Vrij rond Hemelvaart
Vrij, Pinkstermaandag
Margedag, leerlingen vrij, leerkrachten vergaderdag
Schoolreis groep 3 t/m 7
Margemiddag, alle leerlingen vrij vanaf 12.05 uur
Vaderdag

Adreswijziging of andere gegevens gewijzigd? Geef het online door! https://www.obsutskoat.nl/Contact

Wat was de sponsorloop voor Oekraïne een succes! We hebben als school
maar liefst €2977,- Opgehaald en alle scholen van OT-Noord samen
€21.973,-. Iedereen die een steentje heeft bijgedragen hartelijk dank
hiervoor!
Ouders van groep 4 en 7 bedankt voor de jaarlijkse schoonmaak. De school
is weer lekker fris.

Welkom op school!
Eva Kake start in april met proefraaien in groep 1. We wensen haar een
fijne tijd op De Utskoat.

Onze school heeft een facebookpagina! Deze is te vinden via: OBS De Utskoat
De Tsjasker 4, 8748 DW Witmarsum, 0517 – 531818
www.obsutskoat.nl – utskoat@gearhing.net
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Schoolfotograaf
Foto Koch komt maandag 4 april schoolfoto’s maken. De schoolfotograaf
maakt individuele, een groepsfoto en een foto per gezin. Kinderen die nog
niet naar de basisschool gaan mogen ook op de gezinsfoto. Hier starten we
om 8.30 uur mee, zodat zij niet zo lang hoeven te wachten. Wilt u aan de
groepsleerkracht doorgeven wanneer u hier gebruik van wilt maken?
De gezinsfoto’s worden direct om 8.30 uur gemaakt.
T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot zijn recht.
Vermijd daarbij fluorescerende kleding.
Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht. Op de inlogkaart vindt u
een uniek inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op www.fotokoch.nl. Er staat
een leuke actie voor u klaar: wanneer u binnen 10 dagen bestelt ontvangt u van Foto Koch de
groepsfoto gratis! U hoeft niet persé meerdere foto’s te bestellen.
U kunt eenvoudig betalen middels iDeal, factuur of creditcard. Als u wilt kunt u zelf de inloggegevens
doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-partner), zodat zij zelf een bestelling
kunnen plaatsen op de site.

Even voorstellen
Hallo, Ik ben Dominique Salverda. Ik ben 19 jaar en woon in Zurich. Ik
ben een derdejaars PABO-studente en studeer op NHL Stenden
Groningen. Ik mag tot aan de zomervakantie bij jullie op de Utskoat
stagelopen. Ik loop stage op de maandag en dinsdag in groep 6/7. Ik
heb erg veel zin in mijn stage hier.
Mijn hobby is paardrijden, ik heb sinds kort een verzorgpaard
genaamd Tijs. Mijn vrije tijd spendeer ik graag met mijn neus in de
boeken en ook op stal bij de paarden. Daarnaast ben ik ook heel graag
met mijn huisdieren. We hebben thuis 2 katten (Teigertje & Snoopy)
en 2 honden (Xinix & Kwispel). Ik werk bij de groenteboer op de markt,
dit is werk wat ik erg leuk vind om te doen. Maar het allerliefst zit ik
languit op een stoel met mijn katten op schoot, een kopje thee te
drinken met een leuk boek erbij.
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Komend schooljaar nieuwe schooltijden
In overleg met de MR zijn de lestijden voor komend schooljaar aangepast. Per dag gaan de leerlingen 10
minuten langer naar school. Hierdoor kunnen er meer margedagen gecreëerd worden voor het team. Een
margedag is een dag of middag waarop de leerlingen vrij zijn en de leerkrachten tijd hebben om scholing te
volgen, te overleggen wat de ontwikkeling van de school ten goede komt.
Op dit moment heeft groep 3/4 op woensdagmiddag vrij. Deze middag wordt omgezet naar de
vrijdagmiddag.
De leerlingen gaan dus per saldo evenveel uren naar school als nu het geval, maar hebben zo nu en dan een
extra dag/middag vrij.
Hieronder de schooltijden van komend schooljaar
Maandag
Dinsdag
Groep 1/2
8.30-14.15
8.30-14.15
Groep 3/4
8.30-14.15
8.30-14.15
Groep 5 t/m 8
8.30-14.15
8.30-14.15

Woensdag
8.30-12.05
8.30-14.15
8.30-14.15

Donderdag
8.30-14.15
8.30-14.15
8.30-14.15

vrijdag
8.30-12.05
8.30-12.05
8.30-14.15

Paaslunch
Donderdag 14 april houden we de Paaslunch. Dit is onder schooltijd. De schooltijden zijn deze dag net
als anders (8-30-14.05 uur). Deze dag nemen de leerlingen alleen fruit en drinken voor de ochtendpauze
mee naar school.

De lunch wordt
volledig verzorgd door
de ouderraad

Heeft u vragen/opmerkingen voor de OR? Dan kunt u ook gebruik maken van het mailadres van de OR:
or.utskoat@gearhing.net
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Open Ochtend
Woensdagochtend 13 april houdt De Utskoat van 8.30 t/m 11.45
uur een open ochtend. Ouders hebben lange tijd niet in de
school mogen kijken. Daarom vinden wij het leuk om een open
ochtend te organiseren. Deze ochtend is voor iedereen die het
leuk vindt om een kijkje in de school en in de klassen te
nemen. Ook nieuwe ouders zijn van harte welkom!
De koffie/thee staat klaar!
Ook de andere scholen van OT-Noord houden deze dag een
open dag.

Hoe zien de Koningsspelen er dit jaar uit?
Dit jaar houden we de Koningsspelen op vrijdag 22 april. We doen dit samen met basisschool “It Leech”
uit Pingjum en in samenwerking met verschillende sportverenigingen uit Witmarsum. Dit is onder
schooltijd. Binnenkort ontvangt u meer informatie.

Team De Utskoat!
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