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

AGENDA!
Vr 5 februari
Ma 8 februari
Di 9 februari
Vr 19 februari
20 t/m 28 februari
Ma 1 maart
9 & 11 maart
Di 30 maart
Do 1 april
Vr 2 april
Ma 5 april
Vr 9 april
19 t/m 23 april
Di 20 t/m do 22 april
Ma 26 t/m woe 28 april

Leerlingen van groep 3 -8 leveren tussen 12.30- 13.30 uur alle materialen
in die tijdens het thuiswerken zijn gebruikt
Weer naar school
Meubilair leerplein wordt geleverd
Rapport mee (groep 3-8)
Voorjaarsvakantie
Eerste schooldag
10-minutengesprekken via Teams of telefonisch
Paaslunch
Alle leerlingen vanaf 12.00/12.10 uur vrij
Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij
2e Paasdag, alle leerlingen vrij
Schoolfotograaf
3e ronde oudergesprekken op uitnodiging
Entreetoetsen groep 7, CITO eindtoets groep 8
Vrij rond Koningsdag, 28 april studiedag voor de leerkrachten

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.
De rapporten, oudergesprekken en het afnemen van de CITO’s zijn vanwege de sluiting van de scholen
verschoven.

De basisscholen gaan weer open! Afgelopen week
zijn we druk geweest met de voorbereidingen,
zodat we maandag samen een fijne start kunnen
maken. In deze nieuwsbrief meer daarover.
Grote complimenten voor de inzet van de
leerlingen en hun ouders tijdens het
thuiswerken!!!
De patio is afgelopen weken ingericht tot
kleuterlokaal.
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Welkom op school
De afgelopen weken zijn Sarah van der Veen en Brent Zandbergen vier jaar geworden en zitten nu in groep
1. De komende weken gaan Jason van der Horst, Femke Willems en Lois Elgersma proefdraaien in groep
1. Sam Shawa (groep 1) en Jad Shawa (groep 2) zijn naar Witmarsum verhuisd en ook Levi en Willem
Tuinstra (groep 2) komen bij ons op school. We wensen alle leerlingen een fijne tijd op De Utskoat.
Milan van der Laan gaat onze school verlaten. Hij gaat naar de Wetterwille in Sneek. We wensen Milan
veel succes op zijn nieuwe school.

Groep 1/2 vijf ochtenden gesplitst
Het gaat goed met de leerlingaantallen van De Utskoat. Daarom mogen we groep 1/2 vanaf 1 maart iedere
ochtend splitsen. Juf Bernarda komt donderdagochtend extra op school en maandagochtend juf José. Tot
de voorjaarsvakantie wordt de kleutergroep drie ochtenden gesplitst
De indeling is zo gemaakt dat de leerlingen maximaal 2 juffen hebben. De ouders van groep 1/2 krijgen
via de mail nog aanvullende informatie. Juf José is voor de meeste ouders nog een nieuw gezicht.
Hieronder stelt zij zich aan u voor.

Even voorstellen
Mijn naam is José van der Goot-Speerstra en ik ben 43 jaar. Van oorsprong kom
ik uit Workum, maar woon sinds 3,5 jaar in Sneek. Ik ben 1,5 jaar geleden
getrouwd met Freerk en sindsdien zijn we een samengesteld gezin. Onze 5
kinderen zijn tussen de 18 en 24 jaar, waaronder mijn 2 dochters Kim en Femke.
Naast juf zijn houd ik veel van leuke dingen doen: reizen, uit eten gaan, concerten
bezoeken of achter op de motor mee toeren. Ook geniet ik er van om muziek te
luisteren, te wandelen in het bos of om creatief bezig te zijn.
Na dik 20 jaar werken op verschillende scholen van Stichting Nijegaast, werd het tijd voor wat anders. En zo ben ik
terecht gekomen bij jullie op De Utskoat in Witmarsum. Vanaf januari 2021 tot aan de voorjaarsvakantie kom ik het
team 3 ochtenden in de week versterken. Eerst zal het gaan om de dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend, waarbij
Juf Jannie en juf Bernarda in groep 1 te vinden zijn en ik in groep 2! Vanaf 1 maart ben ik ook maandagochtend op
school.
Ik vind ik het heel belangrijk dat kinderen zich veilig voelen bij elkaar en bij mij als leerkracht. Dat ze eerlijk durven
te zijn naar mij toe en naar elkaar. Het samen spelenderwijs leren en het grenzen verleggen door zelf te ontdekken,
vind ik een van de mooiste processen om te zien. Ook luister ik graag naar de verhalen van de kinderen. Vaak zo
puur. Ja, daar kan ik echt van genieten!
Tot ziens op school. Ik heb er enorm veel zin in!
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Hoe starten we 8 februari
Komende vrijdag (5 februari) moeten de leerlingen van groep 3 t/m 8 alle materialen van het
thuiswerken inleveren van 12.30 tot 13.30 uur. Graag de iPad opgeladen meegeven naar school inclusief
de oplader. Op maandag 8 februari beginnen we met de lessen.
De aangepaste regels omtrent corona die we op De Utskoat voor de laatste lockdown al hadden blijven
grotendeels van kracht. Het nieuwe protocol basisonderwijs van de PO raad is op dit moment nog niet
bekend. Bij belangrijke wijzigingen stellen wij u op de hoogte.
De schooltijden blijven vanwege de veiligheidsmaatregelen rond corona zoals we in december geëindigd
zijn.
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
08.25-14.00 uur
Dinsdag
08.35-14.10 uur
08.25-14.00 uur
08.35-14.10 uur
08.25-14.00 uur
Woensdag
08.35-12.10 uur
08.25-12.00 uur
08.35-14.10 uur
08.25-14.00 uur
Donderdag
08.35-14.10 uur
08.25-14.00 uur
08.35-14.10 uur
08.25-14.00 uur
Vrijdag
08.35-12.10 uur
08.25-14.00 uur
08.35-14.10 uur
08.25-14.00 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 van groep 1/2 worden om 8.35 uur bij het hek door de leerkracht opgehaald.
Groep 3/4 mogen op het plein komen vanaf 8.20 uur (kleuterplein).
Groep 5 t/m 8 mogen zelf (zonder ouders) op het plein komen. Groep 7/8 mag om 8.20 uur op het plein
komen en groep 5/6 vanaf 8.30 uur).
- In de bovenbouw houden we waar mogelijk 1,5 meter afstand.
- Leerkrachten onderling houden 1,5 meter afstand.
- Bij binnenkomst en voor het eten worden de handen gewassen.
- Voorverpakte traktaties mogen weer. De traktaties worden mee naar huis gegeven.
- Tot de voorjaarsvakantie wordt geen gebruik gemaakt van de gymzaal.
- Ouders zijn met mondkapje op afspraak welkom in de school.
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Nieuw meubilair leerplein
De gang grenzend aan de groepen 3 t/m 8 wordt komende
week voorzien van nieuw meubilair. Er worden hoeken
gemaakt waar de leerlingen alleen of in kleine groepjes kunnen
werken. Het is dan geen gang meer, maar een leerplein.
Eind volgende week plaatsen we foto’s van het leerplein op de
website van de school (www.utskoat.nl)

Nieuwe baan
Juf Nienke, onze onderwijsassistent, heeft een andere baan. Nienke gaat vanaf 1 maart in het speciaal
onderwijs werken. We wensen haar veel werkplezier in Leeuwarden. Bedankt voor je grote inzet, we
gaan je ontzettend missen!

Open dagen voortgezet onderwijs
De komende maanden staan een aantal informatiedagen (online) voor het voortgezet onderwijs
gepland. De leerlingen van groep 8 krijgen via de eigen leerkracht de nodige informatie hierover. Op
onderstaande linken kunt u meer over de scholen lezen waar onze leerlingen vooral naar toe gaan.
www.marnecollege.nl
www. vestdijk.nl
www.nordwincollege.nl

Team o.b.s. De Utskoat!
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