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

AGENDA!
Vr 18 februari
21 t/m 25 februari
Ma 28 februari
Vr 4 maart
Di 8 maart
Do 10 maart
Vr 11 maart
Wo 16 maart
Vr 18 maart
Vr 25 maart
Vr 1 april
Ma 4 april
Do 14 pril
Vr 15 april
Ma 18 april

Rapporten mee groep 3, oudergesprekken na de voorjaarsvakantie
Voorjaarsvakantie
Luizencontrole
Schoolschaatsen groep 5 t/m 8
Schoonmaakavond voor ouders van gr. 4 en 7 (start 19.30 uur)
OT-Noordmiddag, alle leerlingen vrij vanaf 12.05 uur
Schoolschaatsen groep 5 t/m 8
Leerlingarena leerlingen 5 t/m 8
Schoolschaatsen groep 5 t/m 8
Laatste keer schoolschaatsen groep 5 t/m 8
Himmeldei voor groep 6/7 onder schooltijd
Schoolfotograaf
Paaslunch
Goede vrijdag, alle leerlingen vrij
2e Paasdag, alle leerlingen vrij

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

Het is momenteel een roerige tijd. Al een aantal weken hebben we te maken met veel
coronabesmettingen waardoor er regelmatig leerlingen en ook leerkrachten afwezig zijn. We hopen dat
we na de voorjaarsvakantie weer “gewoon” naar school kunnen. In ieder geval worden de maatregelen
rond corona versoepeld en gaan we weer richting normaal.
Hieronder wat er allemaal weer mag na de voorjaarsvakantie. We worden er als team erg vrolijk van!
-De kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen voor schooltijd weer op het hele plein spelen met de
buurschool.
-De leerlingen kunnen in de pauze van 10.00 uur en 12.00 uur weer samen op het plein spelen.
-De schoolbieb gaat donderdag weer open met de biebmoeders.
-De leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan weer tutorlezen door de hele school.
-De leerlingen van groep 3 t/m 5 gaan op donderdag weer samen naar de gymzaal.
-Het kriebelteam gaat de leerlingen op luizen controleren.
-De mondkapjes hoeven niet meer op in school.
-De ouders mogen weer in school komen.

Onze school heeft een facebookpagina! Deze is te vinden via: OBS De Utskoat
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Welkom op school!
Tess Zaagemans is in februari gestart met proefraaien in groep 1. We wensen haar een fijne tijd op
De Utskoat.

Groep 1/2
Achter de schermen zijn we de afgelopen tijd druk op zoek geweest hoe we de splitsing van groep 1/2
kunnen organiseren. We willen de groep graag splitsen vanwege de grootte van de groep. Jullie als
ouders lezen en horen regelmatig dat het lastig is om invallers te vinden. Ook een collega vinden voor
langere tijd is een zoektocht. We zijn als team dan ook heel blij dat dit uiteindelijk toch gelukt is. Na de
voorjaarsvakantie werkt meester Roy de hele week in groep 1/2 en is juf Maaike bereid tot de
zomervakantie bij ons op school met groep 2 te werken. Juf Bernarda werkt aan het eind van de week
met groep 1. Juf Maaike valt regelmatig bij ons op school in en is dus bij ouders en leerlingen een
bekend gezicht. Het plaatje ziet er na de voorjaarsvakantie zo uit:

Groep 1
Groep 2

maandag
Meester Roy
Juf Maaike

Dinsdag
Meester Roy
Juf Maaike

Woensdagochtend
Meester Roy
Juf Maaike

Donderdag
Juf Bernarda
Meester Roy

vrijdagochtend
Juf Bernarda
Meester Roy

De ouders van groep 1/2 krijgen via de groepsleerkrachten meer informatie over de splitsing van groep
1/2 en wat de versoepelingen van de coronamaatregelen inhouden.

Kriebelteam
Op de eerste schooldag na de voorjaarsvakantie 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.
Mocht u kind neten/luizen hebben dan neemt de groepsleerkracht contact met de ouders op.

Floralia
We hebben in het najaar een geweldige Floralia gehad.
De opbrengst van de Floralia is besteed aan het
aanschaffen van buitenspeelmateriaal. U moet hierbij
denken aan: ballen, goaltjes, hockeysticks, pionnen,
hoepels en voor groep 1/2 ook een step.
Hieronder enkele vo
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Leesconsulent
De Utskoat gaat de komende drie jaar gebruik maken van een leesconsulent. Deze
consulent komt bij ons op school en gaat ons ondersteunen bij het leesonderwijs.
De eerste contacten zijn gelegd en we willen ons in eerste instantie focussen op
leesplezier. Juf Jolanda komt iedere maand in de groep om o.a. voor te lezen en
gaat met leerlingen in gesprek over wat zij leuke boeken vinden. Zij zorgt dat een
deel van deze boeken op school komt, zodat leerlingen de kans krijgen te
ontdekken dat lezen leuk is.

Parkeren auto’s bij school
Een verzoekje van omwonenden. Wilt u bij het wegbrengen en ophalen van uw kind(eren) uw auto zo
parkeren dat de omwonenden ook nog weg kunnen rijden en dus niet ingeparkeerd worden. Alvast
bedankt namens de omwonenden!

Oudertevredenheidsenquête
Maar liefst 70% van onze ouders heeft de tevredenheidsenquête
ingevuld. Daarmee heeft onze school de hoogste respons van alle OTNoord scholen. Wat een ouderbetrokkenheid. Als blijk van waardering
hebben we een prachtig cadeau gekregen waar de kinderen inmiddels al
veel plezier aan beleefd hebben.
De vragen die gesteld zijn in de enquête, zijn verdeeld over vier categorieën. Hieronder vindt u van
iedere categorie het gemiddelde cijfer. Het team van De Utskoat is heel tevreden met de uitkomsten!
Schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid)
Onderwijsleerproces
Informatie en communicatie
Rapportcijfer

8.2
7.9
7.3
8

In de categorie schoolklimaat is het hoogste cijfer van de enquête gescoord op de vraag : ‘In hoeverre
gaat uw kind met plezier naar school?’ Deze vraag scoorde een 8.4 en is voor ons een hele belangrijke
want als een kind zich veilig voelt op school en met plezier naar school gaat is dat een voorwaarde voor
al het andere! De categorie informatie en communicatie heeft een 7.3 gescoord. Nog steeds een mooi
cijfer, maar voor ons wel een punt waar we gaan onderzoeken wat de verwachtingen hierbij zijn en hoe
we dit eventueel kunnen aanpassen.
We willen iedereen die even de tijd heeft genomen om de enquête in te vullen hartelijk bedanken!
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Inschrijven broertjes/zusjes
Is uw kind (bijna) drie jaar? Dan gaat hij/zij komend schooljaar naar de basisschool en kan nu al worden
ingeschreven. Door nu al in te schrijven kunnen wij ons goed voorbereiden op de komst van nieuwe
leerlingen en kunnen we rekening houden met de groepsindeling, bemensing en de ondersteuning. Dat
helpt ons om goed onderwijs te geven. Een inschrijfformulier kunt u vragen aan de groepsleerkracht van
uw kind. Deze is ook te vinden op de website van de school.

Schoolschaatsen
Vrijdagochtend 4 maart start het schoolschaatsen voor de groepen 5-8. De
leerlingen hebben 4 keer van 11.10 – 11.55 uur schaatsles op de ijsbaan
van Leeuwarden. Om op tijd te komen vertrekken we 10.30 uur vanuit
Witmarsum. De ouders die rijden krijgen hier een kleine vergoeding voor.
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 zijn verplicht tijdens het schaatsen! Ook krijgen de leerlingen voor de veiligheid een
helm te leen op de schaatsbaan.

Team De Utskoat wenst iedereen een gezellige voorjaarsvakantie!
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