Nieuwsbrief schooljaar 2017/2018
december - nummer 4

Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt de nieuwsbrief van december. Wij wensen u veel leesplezier!
De school is na het Sinterklaasfeest helemaal omgetoverd in kerstsfeer.
Nog een week naar school en dan is het al weer kerstvakantie.
Vrijdagochtend 22 december sluiten we om 11.45 uur het jaar 2017 af.
Ook voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 begint dan de kerstvakantie.
Op de websitesite staan leuke foto’s van het Sinterklaasfeest (www.utskoat.nl)

Kerstdiner
De kinderen hebben veel zin in het UtskoatKerstdiner. De uitnodiging hiervoor heeft u misschien al in de
school zien hangen en is als bijlage bij deze nieuwsbrief toegevoegd. 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 door de ouderraad verzorgd!
Vrijdag 22 december starten we gewoon om 8.30 uur en gaan de kinderen van de groepen 3 t/m 8
onder schooltijd kerststukjes maken. Op de uitnodiging kunt u lezen wat er voor het maken van de
kerststukjes meegenomen moet worden door de leerlingen.

Opbrengst Floralia goed besteed!
Voor alle groepen zijn 2 lummels besteld. Groep 5/6 en 7/8 genieten
hier al volop van. Lummels zijn stoelen waar heerlijk op gelezen kan
worden. Groep 1/2 en 3/4 moeten nog even wachten. De kleur van
hun lummels was niet voorradig, maar zijn nu in bestelling.
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Ook is er van de opbrengst van de Floralia een nieuwe geluidsbox
aangeschaft. De oude geluidsbox gaf tijdens de Floralia de geest.

Tijdens de stakingsdag van 12 december hebben de leerkrachten bij de
kinderboekhandel in Leeuwarden voor iedere groep nieuwe boeken
uitgezocht. De leerlingen zijn hier heel blij mee.

Koptelefoons voor de leerlingen
Alle leerlingen van groep 3/4 en 5 krijgen na de kerstvakantie een eigen koptelefoon om bij de IPad te
gebruiken. Bij de programma’s op de IPad wordt o.a. uitleg of positieve feedback gegeven. Voor de
leerlingen is dit belangrijk om te horen, maar kan ook storend zijn voor andere kinderen. Vandaar dat
we koptelefoons gaan aanschaffen, zodat iedereen rustig kan werken.
Ook de leerlingen van groep 6 t/m 8 krijgen uit hygiënisch oogpunt een eigen koptelefoon voor
computergebruik.

Berichtje van de schoolbibliotheek
Tijdens de kerstvakantie is de schoolbieb gesloten. De kinderen kunnen donderdag
21 december voor het laatst dit jaar hun boeken ruilen. De bieb gaat donderdag 11
januari weer open.
Samen met uw kind een boek uitzoeken? Dit kan op donderdagmiddag van 13.00
uur t/m 13.15 uur.
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Nieuwjaarsinloop
Maandag 8 januari starten we met een inloop voor ouders. Alle ouders zijn van harte welkom om samen met de
kind(eren) en de leerkrachten het jaar 2017 met een kopje koffie/thee in te luiden. Deze inloop is van 8.30 – 9.00
uur.

Bedankt!
Dit is de laatste nieuwsbrief van 2017 en bij deze willen wij iedereen bedanken
die zich in 2017 voor De Utskoat heeft ingezet. We vertrouwen erop dat we het
komende jaar weer een beroep op u mogen doen.

Belangrijke data!
Do 21 december
Vr 22 december
Kerstvakantie
Ma 8 januari
Ma 15 januari
Vr 2 februari
Di 6 en do 8 februari

Kerstdiner 17.30-18.30 uur
Kerststukjes maken (groep 3-8)
groep 5-8 ’s middags vrij
23 december t/m 7 januari
Inloop voor ouders 8.30-9.00 uur/ luizencontrole
Start CITO toetsweken alle groepen (2 weken)
Rapport mee
10-minuten-gesprekken n.a.v. het rapport

Het team van o.b.s. De Utskoat wenst iedereen gezellige feestdagen!
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