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

AGENDA!
Ma 17 augustus
Di 15 september
Woe 16 september
Woe 23 september
30 september
12 t/m 16 oktober

1e schooldag
Hoedjesdag i.v.m. prinjesdag
Groep 5-8 ‘s middags vrij, leerkrachten overlegmiddag
Start kinderpostzegels
Start kinderboekenweek (t/m 11 oktober)
Herfstvakantie

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

Hoeden/petten zijn in de klas niet toegestaan, behalve dinsdag 17 september (Prinsjesdag). Alle
leerlingen mogen dan hun mooiste hoed/pet mee naar school nemen en de hele dag dragen!

Wat gaat de tijd toch snel!
Zo zijn we nog patat aan het eten op de laatste schooldag met de vakantie nog
voor ons en komende maandag start het nieuwe schooljaar alweer. We hopen
dat iedereen een fijne zomer heeft gehad.
De komende twee weken gaan alle groepen meer dan anders groeps- en
spelactiviteiten met elkaar doen. Op deze manier kunnen de leerlingen aan de
nieuwe groep en het schoolritme wennen. Dit komt de groepsvorming en de
leerprestaties ten goede. Deze weken worden ‘de gouden weken’ genoemd.

Welkom op school!
Myrthe Kuiper en Liam Ross starten in augustus in groep 1. Tygo en Robin Berfelo zijn naar Witmarsum
verhuisd. Tygo komt in groep 4 en Robin in groep 7. Kaj Nelissen is ook naar Witmarsum verhuisd. Kaj zit
in groep 7. We wensen alle leerlingen een fijne tijd op De Utskoat.
Juf Bernarda is ook een nieuw gezicht bij ons op school. Juf Bernarda werkt op de vrijdagen in groep 1/2
en heeft voor de zomervakantie kennis met de leerlingen van groep 1/2 gemaakt.
Juf Bernarda heeft zich voor de vakantie in de nieuwbrief voorgesteld.
Juf Jellie is aan het re-integreren bij ons op school en gaat de komende weken groep 3/4 ondersteunen.
Voor de zomervakantie heeft ze met kleine groepjes leerlingen gewerkt en is zo nu en dan ook met de
leerlingen van groep 3/4 aan de slag geweest. Juf Jellie staat de ochtenden voor groep 4 en juf Stijntje
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en juf Evelyne voor groep 3. 's Middags zijn de leerlingen bij juf Stijntje of juf Evelyne in de groep. Zij
hebben ook de eindverantwoording voor groep 3/4. Na een aantal weken worden de werkzaamheden
van juf Jellie uigebreid en staat zij ook wel eens ‘s middags voor groep 3/4.
We zijn als school blij dat we op deze manier extra aandacht aan de groepen 3 en 4 kunnen besteden. In
deze nieuwsbrief stelt juf Jellie zich aan u voor.
Beide juffen wensen we een fijne tijd op De Utskoat!
Een leuk nieuwtje. Juf Evelyne gaat 21 augustus trouwen. Evelyne, van harte gefeliciteerd. We
wensen jou met je gezin, familie en vrienden een hele mooie dag!
Juf Stijntje gaat deze dag Evelyne vervangen.

Even voorstellen
Ik ben Jellie Zoet. Ik ben 64 jaar en samen met mijn man Roelof Liemburg (ook leerkracht in het
basisonderwijs) woon ik in Mildam. Wij hebben drie kinderen, maar die wonen inmiddels al niet meer
thuis. Hun plek is ingenomen door onze stabij Teatske. Inmiddels ben ik al meer dan 40 jaar werkzaam in
het onderwijs en nog steeds werk ik met hetzelfde enthousiasme met kinderen als toen ik met mijn
carrière begon. Na de zomervakantie ga ik iedere ochtend aan de slag met de kinderen van groep 4. Ik
heb er ongelooflijk veel zin in en kijk uit naar een hele plezierige samenwerking.
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Hoe starten we dit schooljaar?
De schooltijden blijven vanwege de veiligheidsmaatrgelen rond corona bij de start van het schooljaar
zoals we vorig schooljaar geindigd zijn. Hieronder het schema van de schooltijden.
Dag
Groep 1/2
Groep 3/4
Groep 5 /6
Groep 7/8
Maandag
08.35-14.10 uur
08.25-14.00 uur
08.35-14.10 uur
08.35-14.00 uur
Dinsdag
08.35-14.10 uur
08.25-14.00 uur
08.35-14.10 uur
08.35-14.00 uur
Woensdag
08.35-12.10 uur
08.25-12.00 uur
08.35-14.10 uur
08.35-14.00 uur
Donderdag
08.35-14.10 uur
08.25-14.00 uur
08.35-14.10 uur
08.35-14.00 uur
Vrijdag
08.35-12.10 uur
08.25-14.00 uur
08.35-14.10 uur
08.35-14.00 uur
Wilt u er voor zorgen dat uw kind(eren) op tijd op school is, zodat we op tijd met de lessen kunnen
starten!
Ook de veiligheidsmaatregelen in en om school blijven grotendeels hetzelfde. De belangrijkste regels:
-Leerlingen worden bij het hek door de leerkracht opgehaald. (Groep 1 t/m 4 kleuterplein, groep 5 t/m 8
grote plein).
-leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
-Leerlingen hoeven met de leerkracht geen 1,5 meter afstand te houden.
-Leerkrachten onderling moeten wel 1,5 meter afstand te houden.
-Bij binnenkomst en voor het eten worden de handen gewassen.
-Voorverpakte traktaties mogen weer. De traktaties worden mee naar huis gegeven.
-We kunnen weer gebruik van de gymzaal maken. Toestellen worden met een spray schoongemaakt.
-Ouders zijn op afspraak welkom in de school.
Het protocol basisonderwijs is leidend voor ons en is aan deze brief toegevoegd.

Welke activiteiten gaan vanwege Corona niet door?
Helaas kunnen een aantal geplande activiteiten vanwege de veiligheidsmaatregelen omtrent Corona
niet doorgaan. Onderstaande data staan wel op De Utskoat kalender maar worden geschrapt of
aangepast.
-De inloop van maandag 17 augustus gaat niet door.
-De luizencontrole van maandag 17 augustus gaat niet door.
-De leerlingarena van dinsdag 1 september gaat niet door.
-De informatie-avonden van 16 en 19 september gaan niet door. Het team gaat hier een andere
invulling aan geven. Hierover wordt u nog over geinformeerd.
-De schoolbieb gaat nog niet open.
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Danswil
Vorig schooljaar hebben alle leerlingen al dansend rekenlessen via danswil gevolgd. Dit jaar krijgen alle
groepen in de gouden weken dansles met de nadruk op de groepsvorming. We noemen dit bewegend
leren! De lessen worden door Willy van Assen gegeven.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.danswil.nl

Lunch
De kinderen lunchen van 12.00 - 12.15 uur samen met de leerkracht in
de groep en nemen hiervoor zelf brood en drinken mee. De eerste 10
minuten eten we in stilte, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om te
eten. Snoep en frisdrank is niet toegestaan.
Na de lunch spelen de leerlingen tot 12.30 uur buiten onder toezicht van
een teamlid.

Team o.b.s. De Utskoat wenst iedereen een fijn schooljaar!
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