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

AGENDA
Wo 29 juni
Do 30 juni
Vr 1 juli

Di 5 juli
Do 7 juli
Ma 11 juli
Vr 15 juni
16 juli t/m 28 augustus
Ma 29 augustus

Meester/juffendag
Margemiddag: alle leerl. vrij vanaf 12.05 uur (lkr. groepsoverdracht)
Rapport mee (gr. 3-8)
Proefles muziek groep 3/4 onder schooltijd
Spelletjesmiddag zwembad groep 5-8 onder schooltijd door leerlingen
van het Marne College
Oudergesprekken (middag)
Oudergesprekken (middag/avond)
Generale repetitie musical groep 8
Diner en afscheidsavond groep 8 en genodigden (inloop 19.30 uur)
Laatste schooldag (tot 12.30 uur)
zomervakantie
Eerste schooldag schooljaar 2022-2023 (inloop ouders van 8.30-9.00 uur)
luizencontrole

Vr 30 september

Floralia met als thema: GI-GA-GROEN (17.00-19.00 uur)

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

Nog een paar weken en dan is het zomervakantie! Het team is druk bezig met de afronding van dit
schooljaar en de voorbereiding van komend schooljaar. Het einde van een schooljaar betekent dat er
afscheid genomen gaat worden van groep 8 en hun ouders. Ook nemen we afscheid van juf Dominique,
haar stage in groep 6/7 zit er dan weer op. Voor juf Angela begint in juli haar zwangerschapsverlof. We
wensen haar een fijn verlof toe.

Welkom op school!
Névah Rosenau, Maaike Sijbesma, Niek van Dam, Lieke Epema en Foss de Jong zijn gestart of gaan
binnenkort beginnen met proefraaien in groep 1 We wensen allen een fijne tijd op De Utskoat.

Onze school heeft een facebookpagina! Deze is te vinden via: OBS De Utskoat
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Groepsindeling komend schooljaar
De groepsindeling voor het eerste deel van het schooljaar is bekend. Deze zal lopen tot de
voorjaarsvakantie. Het is de bedoeling dat na de voorjaarsvakantie de kleuters in 2 groepen gaan
werken en groep 3/4 weer in één groep. In de loop van komend jaar laten we weten wie er welke dagen
voor welke groep staat.
De groepsindeling tot de voorjaarsvakantie ziet er als volgt uit:
Maandag
Groep 1/2 Roy

Dinsdag
Roy

Woensdag
Roy

Donderdag
Bernarda

Vrijdag
Bernarda

Groep 3

José

José

José

Roy

Roy

Groep 4

Renée

Renée

Renée

Renée

Renée

Groep 5/6 Michelle

Michelle

Michelle

Ingrid

Ingrid

Groep 7/8 Stijntje

Stijntje

Evelyne

Evelyne

Evelyne

Binnenkort krijgt u een informatiebrief met de vakantie en ook de margedagen. Margedagen zijn dagen
dat de leerlingen vrij zijn en de leerkrachten tijd hebben om te vergaderen, rapporten te maken, cursus
te volgen e.d.

Flauwvalchallenge
Een aantal kinderen in de bovenbouw zijn momenteel in de ban van de 'flauwvalchallenge': op je hurken
zitten en dan net zolang op je pols blazen, totdat je flauwvalt. Hier is met de kinderen over gesproken
dat het erg gevaarlijk is wanneer je hersenen bewust geen zuurstof krijgen. We blijven er alert op!
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/...mond-gevaarlijk

Rapporten en 10 minutengesprekken
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 krijgen vrijdag 1 juli hun rapport mee naar huis. De week daarna
zijn de voortgangsgesprekken voor de leerlingen van groep 1 t/m 7. Het inschrijven hiervoor gaat via
Parro. Vanaf woensdag 29 juni (17.00 uur) kan er ingeschreven worden. Via Parro wordt u op de hoogte
gehouden.
De leerlingen van groep 8 hebben geen voortgangsgesprekken.

Proefles muziek (Algemene Muzikale Vorming)
Vrijdag 1 juli krijgen de leerlingen van groep 3 en 4 een proefles AMV. Onder de ouders is aangegeven
dat ze het jammer vinden dat er in Witmarsum niet meer AMV gevolgd kan worden. Wanneer er 6 of
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meer leerlingen zich opgeven kan dit wel. Deze lessen zijn na schooltijd. Om de kosten laag te houden
heeft school een ruimte beschikbaar gesteld. Informatie over opgeven voor AMV komt via Parro.

Feest op de Utskoat!
Woensdag 29 juni vieren we op de Utskoat feest! Op deze dag is het juffen- en meesterdag en vieren
alle leerkrachten hun verjaardag. We gaan allemaal leuke dingen doen. Zo mogen de kinderen verkleed
op school komen, gaan we een voorstelling bekijken van de Frets en gaan we spelletjes doen.
De schooltijden zijn hetzelfde als normaal: Groep 1 t/m 4 tot 12.05 uur Groep 5 t/m 8 tot 14.05 uur.
In de kleine pauze krijgen de kinderen van ons wat lekkers, groep 5 t/m 8 moet voor de lunchpauze wel
hun eigen eten en drinken meenemen. Wij hebben er zin in!

Schoolfruit
De Utskoat heeft zich opgegeven voor het project EU-Schoolfruit en we zijn ingeloot. Daar boffen we erg
mee, omdat er dit jaar minder scholen zijn in geloot vanwege o.a. hogere energiekosten. We krijgen
vanaf 5 september 3 maal per week 20 weken lang fruit voor de hele school. Inmiddels zijn er een aantal
ouders die het op zich willen nemen om het fruit klaar te maken voor de kinderen. Voor een school als
de onze moet je ongeveer rekenen op 2 ouders per keer die ongeveer 30 à 45 minuten bezig zijn om het
fruit te snijden/schillen. Hiervoor kunnen we nog ouders gebruiken. We weten op dit moment nog niet
op welke dagen het fruit uitgedeeld gaat worden, maar ben je enthousiast dan kun je door op deze mail
te reageren je alvast aanmelden.

Stichting leergeld
Stichting leergeld wil graag onderstaande informatie onder de aandacht van ouders van leerlingen
brengen.
St. Leergeld ZWF heeft als doelstelling dat alle kinderen kunnen meedoen en richt zich op ouders of
verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met een laag besteedbaar inkomen
en woonachtig in de gemeenten Súdwest Fryslân en De Fryske Marren. Het gaat om kosten die niet of
slechts gedeeltelijk worden vergoed via bijzondere bijstand, tegemoetkoming in studiekosten of andere
voorliggende voorzieningen. Op deze manier hoopt de stichting te voorkomen dat kinderen in een
sociaal isolement terecht komen. Via www.kindpakket.nl kan een aanvraag worden ingediend.

Afscheidsmusical groep 8: Herrie op het Eiland!
De leerlingen van groep 8 zijn druk aan het oefenen voor de afscheidsmusical 'Herrie op het Eiland'. Het
oefenen is nu nog in school en de laatste keren wordt bij Fairsound in Witmarsum op een echt podium
geoefend. Hier wordt de musical maandag 11 juli onder schooltijd gepresenteerd aan alle leerlingen van
De Utskoat. 's Avonds wordt de musical voor een aantal genodigden opgevoerd en nemen we afscheid
van de leerlingen van groep 8. ’s Middags krijgen de leerlingen van groep 8 ook nog een diner
aangeboden door de ouderraad.
De ouderraad zorgt 11 juli voor drinken en fruit! Groep 5-8 wel de lunch meenemen!
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Heeft u vragen/opmerkingen voor de OR? Dan kunt u ook gebruik maken van het mailadres van de OR:
or.utskoat@gearhing.net

Hoe starten we komend schooljaar?
Komend schooljaar starten (maandag 29 augustus) we met een inloop voor ouders. Deze inloop is van
8.30 – 9.00 uur. Iedereen is dan van harte welkom om samen met uw kind(eren) en de leerkrachten het
schooljaar met een kopje koffie/thee in te luiden.
Voor de leerlingen start het schooljaar om 8.30 uur
Komend schooljaar gaan we beginnen met startgesprekken. Deze gesprekken worden aan het begin van
het schooljaar met ouder, kind en leerkracht gehouden en zijn er om elkaar beter te leren kennen. Vlak
voor de herfstvakantie houden we ‘Kijkje in de klas’. De kinderen kunnen dan aan de ouders hun werk
laten zien en daar uitleg bij geven. We doen dit om de leerlingen meer bij het onderwijsproces te
betrekken en ze zo meer eigenaar van hun leerproces te laten zijn.
Hiermee komen de informatie-avonden te vervallen. Er volgt een informatiebrief vanuit elke groep.

Een berichtje van de bieb
Donderdag 7 juli is de laatste dag van dit schooljaar dat de bieb open is. Het is dan
de laatste gelegenheid om nieuwe boeken uit te zoeken om in de vakantie thuis te
lezen. De kinderen van groep 8 moeten de boeken inleveren maar kunnen niet
meer bij de schoolbieb nieuwe boeken lenen. Donderdag 7 juli is dus de laatste
dag van dit schooljaar dat de bieb open is. Donderdag 1 september is de bieb weer
open. In het nieuwe schooljaar is de bieb van 12.30-14.15 uur geopend.

Laatste schooldag
Vrijdag 15 juli is de laatste schooldag en organiseert het team voor alle leerlingen een
vossen/speurtocht. Het is de bedoeling dat de leerlingen van groep 8 als vossen op bepaalde plekken in
het dorp rondlopen. Bij de vossen kunnen groepjes kinderen activiteiten doen. Voor het begeleiden van
deze groepjes zijn we op zoek naar ouders. Aanmelden hiervoor kan via een Parro-berichtje naar de
groepsleerkracht van uw kind. Na afloop gaan we als vanouds rond 12.00 uur pannenkoeken eten. De
leerlingen nemen deze dag alleen hun fruithap/drinken mee naar school.
De kinderen komen gewoon om 8.30 uur op school en om 12.30 uur begint voor alle leerlingen de
zomervakantie.

Team De Utskoat!
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