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

AGENDA
Ma 26 augustus
Do 26 september
Wo 4 september
Di 10 september
Ma 16 september
Di 17 september
Do 19 september
Wo 25 september
Vr 4 oktober
7 t/m 11 oktober
11 oktober
Do 17 oktober
21 t/m 25 oktober

1e schooldag , tot 9 uur inloop aansluitend luizencontrole
Schoolbieb weer open (12.30-14.00 uur)
Ontruimingsoefening onder schooltijd
Leerlingarena
Info-avond groep 1/2 (19.00-19.45 uur) en groep 7/8 (20.00-20.45 uur)
Hoedjesdag i.v.m. Prinsjesdag
Info-avond groep 3-4 (19.00-19.45 uur) groep 5-6 (20.00-20.45 uur)
Start verkoop kinderpostzegels
Alle leerlingen vanaf 12.05 uur vrij, Floralia 17-19 uur
Week van de pauzehap
Ljochtkuier
Schoolkrant mee
Herfstvakantie

Wat gaat de tijd toch snel!
Zo zijn we nog aan het pannenkoeken 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 gehad
heeft.
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.
Ilse Marije Epema start na de zomervakantie in groep 1. We wensen haar een fijne tijd op De Utskoat!
Ook juf Nienke en juf Jetske zijn nieuwe gezichten bij ons op school. Juf Nienke werkt als
onderwijsassistent in verschillende groepen en juf Jetske als intern begeleider. Juf Nienke heeft zich
voor de vakantie in de nieuwbrief voorgesteld en juf Jetske doet dat hieronder. Beide juffen wensen we
een fijne tijd op De Utskoat!
Zoë Foekema (groep 1) heeft afscheid van De Utskoat genomen. Zij gaat na de zomervakantie in
Pingjum naar school.
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!
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Even voorstellen
Beste allemaal,
Zoals in de vorige nieuwsbrief is verteld, kom ik volgend jaar bij
jullie op school een deel van de IB-taken doen. Ik heb daar zin in!
Mijn naam is Jetske Hettinga en woon met mijn vriend en
dochtertje van anderhalf in Peins (vlakbij Franeker).
Ik werk nu ongeveer 12 jaar in het onderwijs. En met veel plezier.
Na een tussenjaar in het buitenland (Canada, Frankrijk en
Denemarken), begon ik op aanraden van mijn vader met de Pabo.
Ik was er niet van overtuigd dat dit de juiste opleiding was, maar
wist ook niet wat dan wel. Het bleek een schot in de roos, na mijn eerste stage wist ik het zeker. Werken
in het onderwijs vond ik echt geweldig en zo ervaar ik het nog steeds. Eerst was ik alleen werkzaam als
leerkracht. Later na een Master te hebben gedaan, werd ik ook intern-begeleider en later kwam
locatiecoördinator daar bij. Eerst in Winsum en later in Baard. Op dit moment sta ik voor de bovenbouw
groepen in Baard, waar ik dus ook loco en ib-er ben. In Itens ben ik ook intern-begeleider en daar komt
jullie school nu bij. Dat betekent voor mij volgend jaar iets minder lesgevende taken en dat is prima. Na
jaren eindverantwoordelijk te zijn geweest voor de bovenbouw, lijkt het mij nu vooral mooi om ook op
andere scholen werkzaam te zijn. De afwisseling tussen de scholen en de verschillende functies vind ik
leuk.
Naast het gezinsleven en het werk, sport ik graag. Sloeproeien is mijn grootste hobby. Volgens mij weten
jullie zo al heel veel.
Mochten hierover vragen zijn of zijn er andere vragen, stel ze dan gerust!
Met vriendelijke groet,
Jetske Hettinga

Hoe starten we dit schooljaar?
Net als andere jaren starten we met een inloop voor ouders. Deze inloop is van 8.30 – 9.00 uur.
Iedereen is dan van harte welkom om samen met uw kind(eren) en de leerkrachten het schooljaar met
een kopje koffie/thee in te luiden
Voor de leerlingen start de school om 8.30 uur!
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Zoals u weet zijn de schooltijden dit jaar iets aangepast. Hieronder een overzicht.
dag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Groep 1-2
8.30-14.05 uur
8.30-14.05 uur
8.30-12.05 uur
8.30-14.05 uur
8.30-12.05 uur

Groep 3-4
8.30-14.05 uur
8.30-14.05 uur
8.30-12.05 uur
8.30-14.05 uur
8.30-14.05 uur

Groep 5-8
8.30-14.05 uur
8.30-14.05 uur
8.30-14.05 uur
8.30-14.05 uur
8.30-14.05 uur

Wilt u er voor zorgen dat uw kind(eren) op tijd op school is, zodat we om 8.30 uur met de lessen
kunnen starten!

Lunch
De kinderen lunchen van 12.00 tot 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. Voor eten dat koeling nodig heeft is een koelkast
aanwezig. Iedere groep heeft een bak waar het betreffende eten in kan. De
koelkast staat in de gang bij het kamertje.
Na de lunch spelen de leerlingen tot 12.30 uur buiten onder toezicht van een teamlid.

Nieuws van de Floraliacommissie
Vrijdag 4 oktober is het weer zover: de Floralia. Dit jaar is het
thema ‘beestenboel’.
Hoe laat? 17.00-19.00 uur
Wat is er zoal te doen?
•
tentoonstelling ontwerpwedstrijd
•
spelletjes o.a. verloting
•
eetcafé

Vrijdag 4 oktober gaan alle groepen van 8.30 -12.05 uur naar school!
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Kriebelteam
Op de eerste schooldag gaat het kriebelteam de kinderen op luizen controleren. Wilt u er dan weer aan
denken dat uw kind geen ingewikkelde vlechten in het haar heeft en dat er geen gel wordt gebruikt.

Informatie-avonden
Maandag 16 september wordt in de groepen 1/2 en 7/8 de informaieavond
gehouden. Donderdag 19 september is deze avond voor de groepen 3/4 en 5/6.
Binnenkort ontvangt u hier een uitnodiging voor.

Een berichtje van de bieb
Vanaf donderdagmiddag 29 augustus is de schoolbibliotheek van 12.30 t/m
14.00 uur weer geopend. Alle groepen krijgen de gelegenheid om boeken te
ruilen.

Adreswijziging of andere gegevens gewijzigd? Geef het online door!
Vanaf nu is het mogelijk om online een adreswijziging of wijziging van andere gegevens (bijvoorbeeld
telefoonnummer of e-mailadres) door te geven. Op onze website onder ‘Contact’ kunt u een online
formulier vinden om de wijziging door te geven. Eenvoudig en snel! Na ontvangst van uw wijziging
voeren wij de wijzigingen z.s.m. door in ons administratiesysteem.
Kijk op: https://www.obsutskoat.nl/Contact

Een leerlingarena?
Wij vinden het belangrijk om te weten wat onze leerlingen van de school en het onderwijs vinden.
Daarom gaan wij 10 september direct na schooltijd een leerlingarena houden. Uit de groepen 5 t/m 8
worden acht leerlingen gevraagd om mee te praten over een aantal onderwerpen waar wij als
leerkrachten meer over willen weten.

Hoe werkt een leerlingarena?
De leerlingen gaan met een leerkracht in een kring zitten. Een leerkracht begeleidt het gesprek door het
stellen van open vragen. De andere leerkrachten zitten buiten de kring en luisteren. Tijdens het gesprek
wordt door een van de leerkracht notulen gemaakt. De leerlingarena duurt ongeveer een half uur. De
leerlingarena geeft lerarenteams feedback op het onderwijs en er kunnen suggesties voor verbeteringen
gedaan worden. Het is dus de bedoeling dat het een inspiratiebron is om het onderwijs nog beter te
maken.
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De onderwerpen van de leerlingarena worden ook in de klas besproken, zodat de leerlingen die
meedoen weten hoe er in de klas over gedacht wordt.
Ouders van leerlingen die meedoen aan de leerlingarena worden hiervan op de hoogte gesteld.

Nieuws uit de schoolpleincommissie!
STAND VAN ZAKEN RENOVATIE SCHOOLPLEIN
In Witmarsum is een integrale groep actief in het kader van ‘Witmarsum in beweging’. We hebben te
maken met drie projecten:
1. Beweegplek bij Aylvastate € 35.000
2. Voorzieningen bij Griene Plak € 40.000
3. Schoolplein De Bonkelder/De Utskoat € 85.000

Schoolplein
Een fondsenwerver heeft voor ons bij diverse fondsen subsidies/
bijdragen aangevraagd. Ruim € 65.000 is er ondertussen voor het
schoolplein beschikbaar (inclusief de bijdragen van de scholen zelf
en opbrengst acties tot nu toe). Op dit moment loopt er nog een
aanvraag bij NSGK voor € 15.000. Speeltuinbende heeft hiervoor net voor de zomervakantie een positief
advies afgegeven. Dus dat komt vast wel goed. We zijn er nog niet helemaal. Thea Schotanus en Tessa
van der Wei (ouders van De Bonkelder en De Utskoat) zijn bezig om weer een nieuwe actie te bedenken.

Aylvastate/Griene Plak Stand van zaken renovatie schoolplein
Het totaalbedrag van € 75.000 voor Aylvastate en Griene Plak is ook nog niet helemaal gedekt. Voor
Aylvastate (beweegplek ouderen) heeft b.v. Monuta onlangs € 3.500 beschikbaar gesteld. En dit project
is door Monuta genomineerd voor de extra kwartaalbijdrage van € 500. Stemmen kan tot 1 september
a.s. Stemmen kan via: https://www.monuta.nl/over-monuta/monuta-helpt/aanvrager-van-hetkwartaal/

Stemmen jullie ook? Alvast bedankt
Streekmarkt zaterdag 14 september
Op zaterdag 14 september is er een streekmarkt bij de Doopsgezinde kerk in het kader van Tsjerkepaad.
‘Witmarsum in beweging’ staat daar ook met een stand met plantenhangers van fietsbanden en nieuwe
materialen van oude spijkerbroeken. De opbrengst komt ten goede aan de voorzieningen bij de
speeltuin bij it Griene Plak.

Komt allen en voort, zegt het voort.

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