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

AGENDA!
Woe 7 juli
Do 8 juli
9 juli t/m 22augustus
Ma 23 augustus
Woe 1 september
Di 14 september

Do 16 september
Vr 1 oktober

Afscheid leerlingen en ouders groep 8
Laatste schooldag voor de zomervakantie
Voor alle leerlingen start de zomervakantie om 12.30 uur
Zomervakantie
1e schooldag met inloop voor alle ouders 8.30-9.00 uur
luizencontrole
Ontruimingsoefening onder schooltijd
Info-avond groep 1/2 (19.00-19.45 uur)
Info-avond groep 8 (19.00-19.45 uur)
Info-avond groep 3 (20.00-20.45 uur)
Info-avond groep 4/5 (19.00-19.45 uur)
Info-avond groep 6/7 (20.00-20.45 uur)
Floralia

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

Beste ouders/verzorgers,
De leerlingen en ook de leerkrachten hebben enorm genoten van de schooreisjes en het schoolkamp!
En dan nu nog één week en dan is het zomervakantie en sluiten we dit
bijzondere jaar af! Het team is druk bezig met de afronding en de
voorbereiding van komend schooljaar. Het einde van een schooljaar betekent
dat er afscheid genomen gaat worden van groep 8. Ook van meester Johan, juf
Maaike, juf Aukje en juf Franciska nemen we afscheid. Hun invalbaan bij de
kleuters en groep 8 zit er weer op. We willen ze hier van harte voor bedanken.
Juf Margriet, onze onderwijsassistent heeft besloten een baan buiten het
onderwijs te zoeken. We wensen haar veel succes met haar verdere carrière.
Juf Ingrid v/d Molen heeft ook een andere baan. In het item “Afscheid” kunt u
hier meer over lezen. We wensen juf Ingrid veel werkplezier op haar nieuwe school.
Wat fijn, dat iedereen zich ook dit schooljaar aan de veiligheidsmaatregelen heeft gehouden. Wat fijn,
dat ouders leerlingen bij ziekte niet naar school lieten gaan! Wat fijn, dat ouders advies vroegen bij
twijfel of andere vragen omtrent Corona. Als het goed is kunnen we al die maatregelen omtrent
Corona achter ons laten en weer gewoon naar school.
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Afscheid van juf Ingrid van der Molen
Na 11 fijne jaren op De Utskoat is het tijd om mijn horizon te verbreden en is er besloten dat ik na de
zomervakantie niet terugkeer op De Utskoat. Ik blijf wel werkzaam binnen het Onderwijsteam Noord.
Via deze weg wil ik iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan een fijne tijd in Witmarsum. Een tijd waarin ik
veel heb mogen leren. Een tijd waarin ik vele mooie, intense en speciale momenten heb beleefd, zowel binnen als
buiten de school. Dat neem ik mee op mijn reis door onderwijsland.
In het bijzonder wil ik de kinderen bedanken voor hun enthousiasme en hun inzet! Dinsdag 6 juli vier ik mijn
verjaardag in de klas en dit zal tevens mijn afscheid in de klas zijn. Deze dag is er van 13.30 – 14.00 uur de
gelegenheid op het schoolplein om dag te zeggen voor belangstellenden. Natuurlijk blijf ik bereikbaar
via ingrid.van.der.molen@gearhing.net 😊
Vanaf deze plek wens ik iedereen een hele fijne zomer en tot ziens!
Ingrid van der Molen, juf van groep 7 & 8

Groepsindeling komend schooljaar
De groepsindeling ziet er in het schooljaar 2021-2022 anders uit dan andere jaren. Door de extra gelden
die vanwege Corona zijn toegekend aan het onderwijs is het mogelijk om groep 3 en 8 voor komend
schooljaar te splitsen. In de loop van het schooljaar wordt ook groep 1/2 in twee groepen gesplitst.
Of dit het jaar daarna weer kan, is afhankelijk van de gelden die worden toegekend.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Groep 1/2 Roy
Roy
Roy
Bernarda
Bernarda
Groep 3 Angela

Angela

Angela

José

José

Groep 4/5 Renée

Renée

Renée

Renée

Renée

Groep 6/7 Michelle

Michelle

Michelle

Ingrid

Ingrid

Stijntje

Evelyne

Evelyne

Evelyne

Groep 8 Stijntje

In bovenstaand plaatje kunt u lezen dat juf Jannie niet is ingedeeld. Jannie kan na de vakantie nog niet
met de groep starten. Het is de bedoeling dat Jannie na de zomer zachtjesaan weer taken gaat
oppakken. Zij wordt vervangen door meester Roy Roersma. Roy heeft al een paar donderdagen met
groep 1 meegedraaid.
U ziet ook een aantal nieuwe namen in het overzicht staan. We wensen meester Roy, juf Renée en juf
Angela veel werkplezier op De Utskoat. Aan het begin van het schooljaar stellen zij zich allemaal via de
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mail voor. Juf Angela komt maandagochtend kennismaken met de komende groep 3 en voor de
komende groep 4/5 proberen we een gesprek via Teams met juf Renée te regelen.
Voor komend schooljaar zijn we nog op zoek naar een onderwijsassistent. Deze week worden hiervoor
sollicitatiegesprekken gehouden. We houden u op de hoogte. Juf Anneke Boorsma is een dag per week
aanwezig om zorg aan een aantal leerlingen te besteden. De interne begeleiding wordt verzorgd door
Jetske Hettinga. Ingrid Kram is op woensdag op school aanwezig als locatiecoördinator.

De-Utskoat-schoolkalender
De Utskoat schoolkalender is bijna klaar. Komende week krijgen alle oudste leerlingen van het gezin een
kalender mee naar huis. Op deze kalender staan ook de vakanties en vrije dagen vermeld.

Schooltijden in het nieuwe schooljaar
Hieronder het schema van de schooltijden. Dit zijn weer de oude schooltijden.
lestijden:
Dag
groep 1-2
groep 3
groep 4-5
maandag
8.30-14.05
8.30-14.05
8.30-14.05
dinsdag
8.30-14.05
8.30-14.05
8.30-14.05
woensdag
8.30-12.05
8.30-12.05
*
donderdag
8.30-14.05
8.30-14.05
8.30-14.05
vrijdag
8.30-12.05
8.30-14.05
8.30-14.05
*groep 4: 8.30-12.05 en groep 5: 8.30-14.05

groep 6-7
8.30-14.05
8.30-14.05
8.30-14.05
8.30-14.05
8.30-14.05

groep 8
8.30-14.05
8.30-14.05
8.30-14.05
8.30-14.05
8.30-14.05

Laatste schooldag-pannenkoeken op het kleuterplein
Op donderdag 8 juli is de laatste schooldag voor de kinderen. Ondanks dat het Nederlands elftal helaas
uit het EK ligt, is ons thema voor die dag ‘Voetbal’. De kinderen gaan in groepjes allerlei spelletjes doen
die in het teken van ‘Voetbal’ staan. Denk aan penalty schoppen, tafelvoetbal, shirts ontwerpen etc. De
kinderen mogen de laatste schooldag als echte voetballers of sporters verkleed komen.
De kinderen komen op de gewone tijd op school en worden door hun eigen juf of meester opgehaald
van het plein. Aan het eind van de ochtend gaan we met elkaar lekkere pannenkoeken eten en begint
om 12.30 uur dan echt de zomervakantie. Dit jaar eten we de pannenkoeken op het kleuterplein i.p.v.
het grote plein. U kunt uw kind om 12.30 uur ophalen vanaf het kleuterplein.
Eten en drinken krijgen de leerlingen deze dag van school.
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Biebboeken
Voor de zomervakantie wil de bieb graag alle boeken weer terug in de bibliotheek.
Mocht uw kind nu graag boeken van de bieb lezen, in Makkum en Bolsward zit een echte
bibliotheek en kinderen kunnen gratis lid worden. Als lid kan uw kind boeken lenen en
kan uw kind het lezen in de vakantie goed blijven oefenen.
Als uw kind nog boeken van onze bibliotheek thuis heeft, zou u de boeken dan deze
week aan uw kind mee naar school willen geven?
Alvast bedankt!

Floralia
Op vrijdag 1 oktober 2021 vieren wij het Floraliafeest. We houden dan een pompoenwedstrijd. Dit jaar
gaat het erom wie de mooiste/grootste of meest aparte pompoen heeft opgekweekt. Vorige
week hebben alle kinderen een zakje met zaadjes ontvangen, zodat u alvast kunt beginnen. In
september krijgt iedereen bericht hoe de wedstrijd verder verloopt en hoe je de pompoen kunt
oogsten.
Hoe we de Floralia vorm gaan geven op 1 oktober, dat is nog niet helemaal duidelijk. Hierover zijn we
met elkaar in gesprek. Na vakantie hoort u hier meer over, we houden u op de hoogte.

Tot slot
Dit is de laatste officiële nieuwsbrief van dit schooljaar. Het team van De Utskoat wil alle ouders
nogmaals bedanken voor het geven van thuisonderwijs en voor het begrip wanneer er geen vervanging
is bij ziekte. We zijn ons heel goed bewust dat het lang niet altijd eenvoudig is om werk en
thuisonderwijs/opvang bij geen vervanging te combineren. Ook voor alle andere hulp die heeft
bijgedragen om dit schooljaar tot een succes te maken, onze hartelijke dank!
De leerlingen van groep 8 (en hun ouders) wensen we veel succes op het voortgezet onderwijs. Voor alle
andere leerlingen en ouders tot volgend schooljaar.

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