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

AGENDA!
Vr 27 november
Vr 4 december
Vr 11 december
Do 17 december
Vr 18 december
21 december – 3 januari
Ma 4 januari
Ma 11 januari
Vr 29 januari
Vr 12 februari

Schoolschaatsen groep 5-8 (onder schooltijd)
Sinterklaasfeest en Schoolschaatsen groep 5-8 (onder schooltijd)
Laatste keer schoolschaatsen groep 5-8 (onder schooltijd)
Kerstlunch
Kerststukjes maken onder schooltijd door groep 3-8 (bakje, oase, groen
en overige versiering van huis meenemen)
Kerstvakantie
Eerste schooldag
Start CITO toetsweken groepen 3-8 (2 weken)
Leerlingen vrij, leerkrachten analyse CITO
Rapport mee (groep 3-8)

Adreswijziging of andere gegevens gewijzigd? Geef het online door! https://www.obsutskoat.nl/Contact
Het kan gebeuren dat activiteiten vanwege corona niet plaats kunnen vinden of aangepast worden. Hierboven
de activiteiten die voor zover we kunnen inschatten wel doorgaan. Wij houden u op de hoogte.

In de goodiebag van de Floralia zat een
mooie kleurplaat. Veel kinderen zijn
fanatiek aan het kleuren geweest en
er zijn prachtige kleurplaten
ingeleverd. Door het personeel van
het tuincentrum Witmarsum zijn per
klas 2 winnaars gekozen. Op de foto
alle prijswinnaars. We wensen jullie
veel kleurplezier
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Sinterklaas, wat fijn dat u komt!
Vrijdag 4 december is het weer zover: Sinterklaas komt op school!
Dit jaar komt Sinterklaas alleen, zonder pieten. Er vindt dit jaar
helaas geen welkom plaats op het plein, de kinderen ontmoeten
Sinterklaas in de klas. Sinterklaas gaat eerst naar de kinderen op
de Bonkelder en om half 11 komt Sinterklaas op De Utskoat.
De kinderen zijn al druk leuke liedjes, dansjes en andersoortige
activiteiten aan het oefenen, om Sint tijdens zijn 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 op de gebruikelijke tijd 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 4 december het
Sinterklaasfeest.
Cadeau, surprise & gedicht donderdag 3 december mee naar
school nemen!
De Utskoat is weer omgetoverd in een gezellige Sinterklaassfeer!

Extra geld corona
Alle basisscholen hebben afgelopen periode een subsidie aanvraag kunnen doen om aanspraak te
maken op extra gelden vanwege achterstanden die opgelopen zijn vanwege corona. Op basis van de
leerlingpopulatie zijn deze gelden toegekend.
De Utskoat heeft voor 6 uren per week extra geld ontvangen. Juf Michelle gaat deze uren op donderdag
en vrijdag het gehele jaar invullen. We zetten de uren vooral voor lezen en rekenen in.

Tutorlezen
Deze maand zijn we begonnen met klassendoorbrekend lezen in groep 3 t/m 8. Iedere
donderdagmiddag wordt een kwartier met een leerling uit een andere groep gelezen. We doen dit,
omdat uit ondezoek blijkt dat dit stimulerend werkt op het technisch leesniveau van alle leerlingen. De
leerlingen gaan er vloeiender door lezen.
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Welke ouders zitten in de OR/MR
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
Brigitte Nelissen gaat de komende tijd meedraaien met de OR
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
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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Schoolschaatsen
Nog niet alle ouders hebben de kosten van het schoolschaatsen
overgemaakt. De kosten bedragen €28,50 Betalen kan d.m.v.
overmaken op rekeningnummer: NL13 RABO 01593 37 550
t.n.v. obs De Utskoat (met naam van kind(eren) + groep erbij).
Handschoenen en muts zijn verplicht tijdens het schaatsen! Schaatsen kunnen gehuurd worden voor
€ 2,00 per les (terplekke te betalen).

Kerstlunch
Alvast even in het kort hoe de kerstviering er dit jaar uit ziet. Donderdag 17 december wordt door de
ouderraad een kerstlunch verzorgd. Natuurlijk is deze lunch coronaproof. De leerlingen nemen wel het
pauzehapje/drankje mee, maar de luchbox kan thuisblijven.
Vrijdag 18 december gaan de kinderen van de groepen 3 t/m 8 onder schooltijd kerststukjes maken. De
leerlingen nemen hiervoor zelf een bakje, oase, het nodige groen en overige kerstversiering mee.
De kinderen gaan 17en 18 december op de normale tijden naar school.
Voor groep 1/2 start de kerstvakantie om 12.10 uur! Voor de groepen 3 t/m 8 start de kerstvakantie om
14.00/14.10 uur!

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