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

AGENDA
Vr 29 november
Do 5 december
Vr 6 december
Vr 13 december
Woe 18 december
Vr 20 december
21 t/m 6 januari
Ma 6 januari
Di 7 januari
Woe 8 januari
13 t/m 24 januari
Vrij 31 januari
Vrij 7 februari

Schoolschaatsen groep 5-8 onder schooltijd
Sinterklaasviering, deze dag bieb gesloten
Schoolschaatsen groep 5-8 onder schooltijd, groep 1/2 vrij
Schoolschaatsen groep 5-8 onder schooltijd
Kerstdiner (17.00-18.00 uur) + daarna afsluiting op het plein
Kerststukjes maken onder schooltijd door groep 3-8 (bakje, oase, groen
en overige versiering van huis meenemen)
Kerstvakantie
Alle leerlingen vrij, leerkrachten Gearhingdag
Eerste schooldag, luizencontrole
Excursie groep 8, maak je eigen boek
Start CITO toetsweken groepen 3-8 (2 weken)
Leerlingen vrij, leerkrachten analyse CITO
Rapporten mee groep 3-8

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

Dorpsbelang hartelijk
dank voor de inzet
bij het verkrijgen van
de verkeerspalen.
Een mooie aanvulling
op de
verkeersveiligheid!

De versiercommissie heeft de school in en gezellige
Sinterklaassfeer omgetoverd!
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Sinterklaasfeest…..als dat maar goed komt!
Donderdag 5 december is het weer zover: Sinterklaas komt op school. Om 8.30 uur ontvangt groep 1
t/m 4 hem - en de Pieten - op het kleuterplein. Ook de ouders zijn bij het verwelkomen op het plein van
harte welkom. Om ongeveer 10 voor 9 gaan de kinderen met Sinterklaas naar binnen om het feest daar
verder te vieren. Sint komt eerst bij de kinderen van De Utskoat in de klas en gaat daarna naar De
Bonkelder.
De kinderen zijn al druk leuke liedjes, dansjes en andersoortige activiteiten aan het oefenen, om Sint en
de Pieten tijdens hun bezoek te laten zien en horen! Wij hopen natuurlijk dat er een goed gevulde zak
met cadeautjes meegekomen is, maar dat blijft natuurlijk spannend….. De kinderen komen gewoon om
14.05 uur uit.
Groep 5 t/m 8 heeft lootjes getrokken en is op dit moment
waarschijnlijk druk aan het knutselen om een passende
surprise met gedicht te maken. Ook zij vieren ’s ochtend 5
december het Sinterklaasfeest.
Cadeau, surprise & gedicht woensdag 4 december mee
naar school nemen!

Danswil
Alle leerlingen van De Utskoat volg(d)en in november en december op de dinsdagen een bijzondere
manier van rekenen. Ze krijgen al dansend een rekenles. Deze lessen worden door Willy van Assen van
Danswil gegeven. Zij heeft van de leerkrachten de rekendoelen van deze periode gekregen en verwerkt
in een rekendansles. We noemen dit bewegend leren!
Voor meer informatie kunt u kijken op www.danswil.nl

Een berichtje van de schoolbibliotheek
Donderdag 5 december is de schoolbieb dicht. Ook tijdens de kerstvakantie is
de schoolbieb gesloten. De bieb gaat donderdag 9 januari weer open.
De schoolbibliotheek is donderdagmiddag van 12.30 t/m 14.00 uur geopend.
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Welke ouders zitten in de OR/MR
Tijdens de algemene ouderavond van 5 november hebben Ylva Bruinsma en Ingrid v/d Molen afscheid
van de Medezeggensschapsraad (MR) genomen. Nogmaals heel erg bedankt voor jullie inzet! Bij de
ouderraad (OR) zijn dit jaar geen wijzigingen.
De ouderraad van De Utskoat organiseert allerlei activiteiten en evenementen, zoals het
schoolschaatsen, Kerst en de laatste schooldag. De ouderraad doet regelmatig een beroep op andere
ouders. Hieronder de samenstelling van de OR .
Voorzitter – Tamara Ouderkerken
Secretaris - Klaas Riesenkamp
Penningmeester – Eva Miedema
Lid – Loltsje Oosterbos
Lid – Marijke Spoor
De medezeggenschapsraad (MR) is het officiële schoolorgaan voor overleg met directie en/of bestuur,
ouders en de leerkrachten en richt zich op beleidsmatige zaken. De MR biedt ouders en personeelsleden
de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school en de kwaliteit van het
onderwijs. De MR op onze school bestaat uit vijf leden: drie ouders en twee leerkrachten. Hieronder de
nieuwe samenstelling van de MR.
Oudergeleding:
Tineke Kroon
Lisette de Jong
Jan Willem Wagenaar

Personeelsgeleding:
Stijntje Bokma
Ingrid Kram

De mailadressen van de OR/MR zijn terug te vinden op de website van de school (www.obsutskoat.nl)
Samen met twaalf andere scholen vormen we een onderwijsteam (OT-Noord). Overkoepelende zaken,
zoals vakantierooster en financiën worden gezamenlijk besproken in de onderwijsteam
medezeggenschapsraad (OMR). In deze OMR zijn alle scholen vertegenwoordigd door leden uit de MR.
Wanneer u vragen, opmerkingen over De Utskoat heeft kunt u zich altijd wenden tot de MR. Wij horen
graag wat er speelt onder de ouders om het onderwijs op De Utskoat zo goed mogelijk te houden.
Naast de OMR is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze vertegenwoordigt
alle scholen van Gearhing.
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Kerst
Alvast even in het kort hoe de kerstviering er dit jaar uit ziet. Woensdag 18 december worden de
leerlingen om 17.00 uur op school verwacht voor het UtskoatKerstdiner. De uitnodiging hiervoor krijgt
u in de week van 9 december. In de uitnodiging kunt u lezen hoe laat de kinderen op school worden
verwacht en ook dat we gezamenlijk op het grote plein afsluiten. Het kerstdiner wordt geheel door de
ouderraad verzorgd!
De kinderen gaan 18 december op de normale tijden naar school.
Vrijdag 20 december gaan de kinderen van de groepen 3 t/m 8 onder schooltijd kerststukjes maken.
Hiervoor nemen de leerlingen zelf een bakje, oase, groen en andere versieringen van huis mee.
Voor groep 1/2 start de kerstvakantie om 12.05 uur! Voor de groepen 3 t/m 8 start de kerstvakantie om
14.05 uur!

Team o.b.s. De Utskoat wenst iedereen een fijne Sinterklaas!
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