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

AGENDA!
Ma 14 juni
Do 17 juni
Vrij 18 juni
Di 22 juni
Do 24 juni
Vrij 25 juni
Di 29 juni
Do 1 juli
Woe 6 juli
Do 8 juli
9 juli t/m augustus

Leerlingen vrij, leerkrachten CITO-analyse
Schoolkrant mee naar huis
Groep 1/2 op stap in Witmarsum
Leerlingen vrij vanaf 12.00/12.10, leerkrachten overdracht groepen
Schoolreis groep 3 -6
Rapporten mee (groep 3 – 8)
10-mintutengesprekken (middag)
10-minutengesprekken (middag en avond)
Diner groep 8
Afscheid voor ouders en leerlingen van groep 8
Laatste schooldag, voor allen leerlingen start 12.30 uur de zomervakantie
zomervakantie

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. We houden u op de hoogte.

Vanwege de maatregelen omtrent Covid-19 was ook dit schooljaar heel anders dan we gewend zijn.
Veel activiteiten konden niet doorgaan of gingen in een andere vorm door. Nu de maatregelen worden
versoepeld hebben we goede hoop dat we komend schooljaar weer een normaal jaar tegemoet gaan.
Gelukkig is groep 7/8 wel op schoolkamp naar Kameleondorp in Terherne geweest, gaat de schoolreis
van groep 3-6 naar Drouwenerzand ook door en gaat groep 1-2 gaat dit jaar op reis in eigen dorp.
Binnenkort krijgt u een mail over de formatie van komend schooljaar met daaraan toegevoegd de
vakantie en de margedagen.

Welkom op school!
De afgelopen weken zijn Jort Stoffelsma en Tim Lautenbach vier jaar geworden en zitten nu in groep 1.
Johanna Gietema is aan het proefdraaien in groep 1. We wensen alle leerlingen een fijne tijd op De
Utskoat.
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Vervanging
Juf Jannie is al een aantal weken wegens ziekte niet op school. Haar herstel gaat helaas nog wel een
poos duren. Het was een hele puzzel om de vervanging in groep 1 en 2 rond te krijgen. Gelukkig is dit
uiteindelijk wel gelukt. Intern hebben juf Bernarda en juf José met hun uren geschoven en zijn beide
meer uren gaan werken. Juf Maaike, juf Aukje en juf Franciska vervangen de rest van de uren. Zij
vervangen tot de zomervakantie juf Jannie. Via de mail hebben zij zich aan de ouders van groep 1 en 2
voorgesteld. We wensen alle juffen veel werkplezier op De Utskoat en juf Jannie heel veel beterschap!
Hieronder een overzicht wie wanneer in groep 1 en 2 werkt.
Groep 1
maandag
Juf Maaike
dinsdag
Juf Maaike
woensdag
Juf Franciska
donderdag
Juf Bernarda
vrijdag
Juf Bernarda

Groep 2
Juf José
Juf José
Juf José
Juf Aukje
Juf Aukje

Juf Ingrid van der Molen is wegens persoonlijke omstandigheden tot de zomervakantie in tegenstelling
tot eerdere berichten geheel uitgeroosterd. Vanaf komende woensdag staat meester Johan Krikke de
rest van het schooljaar voor groep 7/8. Dinsdag komt er een vervanger voor groep 7/8. We zijn
ontzettend blij dat het gelukt is om voor groep 7/8 vervanging te vinden. Meester Johan wensen we veel
werkplezier bij ons op school. Binnenkort stelt hij zich via de mail aan u voor. Juf Ingrid v/d Molen
wensen we veel beterschap.

10-minuten-gesprekken
Dinsdagmiddag 29 juni en donderdagmiddag/avond 1 juli staan de 10-minuten-gesprekken n.a.v. het
rapport gepland. Binnenkort krijgen alle leerlingen de uitnodiging mee waarop aangegeven kan worden
wanneer u ingepland kunt worden. We houden de gesprekken net als vorige zomer op het schoolplein.
Wanneer u het prettiger vindt, kan het 10-minutengespek ook telefonisch gehouden worden.

Wat is Parro?
Parro is een oudercontactapp, een mini sociaal netwerk,
waarin leerkrachten en ouder(s),/verzorger(s) contact
kunnen hebben op een vlotte, veilige en vertrouwde
manier. Het is een app, waarmee je alle school gerelateerde
informatie handig kunt delen. Bij Parro hoef je geen
telefoonnummers of emailadressen uit te wisselen.
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Komend schooljaar willen we met Parro een start maken. Eerst als pilot en wanneer het goed bevalt
gaan we hiermee verder. Aan het begin van komend schooljaar krijgt u bericht hoe we dit gaan
aanpakken.

Laatste schoolkrant
Het team van De Utskoat denkt al een tijdje na over een andere invulling van de schoolkrant. Omdat we
met Parro gaan werken en we andere mogelijkheden krijgen om informatie te delen, vinden we dit een
mooi moment om afscheid van de schoolkrant te nemen. Donderdag 17 juni gaat de allerlaatste
schoolkrant mee naar huis.

CITO-toetsweken
De afgelopen weken zijn de toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem in groep 3 t/m 8 afgenomen.
Maandag 14 juni hebben alle leerlingen vrij. De leerkrachten hebben dan de tijd om de resultaten te
verwerken en om te zetten in groepsplannen. Deze plannen worden komend schooljaar gebruikt om de
lessen goed op de leerlingen en de groep af te stemmen.
Groep 1-2 wordt niet via CITO getoetst. Zij worden het gehele jaar via het programma Onderbouwd
gevolgd. Onderbouwd is een kleutermethode, waarbij de leerlingen zo weinig mogelijk getoetst worden.
Tijdens het werken in de klas en bij spel worden de leerlingen geobserveerd. Zo kan de leerkracht
gedurende het hele jaar het onderwijs gerichter op het kind afstemmen.
Inmiddels is de uitslag van de CITO eindtoets van groep 8 binnen. Alle leerlingen hebben gescoord wat
bij hun schooladvies past. Wij zijn tevreden met het resultaat!
De uitslagen van de entreetoets van groep 7 worden tijdens de komende rapportgesprekken in juli met
de ouders besproken.

Kunstweken in school!
Afgelopen weken hebben alle groepen over een
kunstenaar gewerkt en ook een kunstwerk gemaakt. Dit
kunstwerk is online te bewonderen met de inlogcode die
de leerlingen vorige week mee naar huis hebben
gekregen. Via www.kunstweken.nl/obsdeutskoat kunt u
alle kunstwerken op onze eigen Utskoat-galerie bekijken.
Staat uw kind niet op de galerie, dan is uw kind nog niet
ingelogd op zijn of haar eigen museum.
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Goed werk door Stichting Township - een lokaal in Gambia
Stichting Township zorgt ervoor dat afgeschreven
schoolmeubilair kan worden hergebruikt voor onderwijs in
landen waar ze het niet zo breed hebben. Ook het oude
meubilair van De Utskoat is hergebruikt.
Wij maken ons druk om kleurtjes, stoelhoogtes en zo. Op
een school in Gambia maakt dat allemaal niet heel veel
uit. Wanneer ze maar kunnen zitten! Alle kleuren
meubilair gewoon door elkaar heen.
Wij hebben het hier ontzettend goed voor elkaar...

Team o.b.s. De Utskoat
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