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

AGENDA!
Vr 19 juni
Ma 22 juni
Di 23 juni
Do 25 juni
Vr 3 juli
6 juli t/m 14 augustus
Ma 17 augustus
Ma 7 september
Do 10 september
Di 15 september
Woe 16 september

Rapport groep 3 t/m 8 mee
Groep 1-2 vrij
10-minutengesprekken
10-minutengesprekken
Laatste schooldag
zomervakantie
1e schooldag
Info-avond groep 1/2 (19.00-19.45 uur) en 7/8?
Info-avond groep 3/4 (19.00 -19.45 uur) en groep 5/6 (20.00-20.45 uur)
Hoedjesdag i.v.m.Prinsjesdag
Groep 5-8 ‘s middags vrij, leerkrachten studiemiddag

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

Beste ouders/verzorgers,
Nog twee weken 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. Vanwege de maatregelen
omtrent corona ziet dit er heel anders uit dan
andere jaren. Veel activiteiten kunnen vanwege de
maatregelen niet doorgaan of zijn onder
voorbehoud. Zoals het nu lijkt starten we komend
schooljaar met de veiligheidsmaatregelen die nu
ook gelden. Aan het einde van de laatste week van
de zomervakantie laten we via de nieuwbrief
weten of dat inderdaad zo is.

Wat fijn, dat iedereen zich aan de veiligheidsmaatregelen houdt. Wat fijn, dat ouders
leerlingen bij ziekte niet naar school laten gaan! Wat fijn, dat ouders advies vragen bij
twijfel of andere vragen omtrent corona. Wat fijn, dat het zo kan!!!
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Het einde van een schooljaar betekent dat er afscheid genomen gaat worden van groep 8. Dit jaar
zonder kamp en musical. Wel gaan de leerlingen van groep 8 kamperen in de tuin van juf Ingrid v/d
Molen en is er nog een andere verrassing voor groep 8 bedacht.
Ook van juf Elske nemen we afscheid. Zij had voor een gedeelte van dit schooljaar uren om een NT2
leerling te ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal. Elske, heel erg bedankt voor alles. We
hopen je weer terug te zien op de Utskoat!

Welkom op school!
Minke Kuipers, Jarry Weiler en Bente Hibma zijn inmiddels vier jaar en zitten allemaal in groep 1. Thijs
de Wild en Luc Huisman zijn aan het proefdraaien. We wensen alle leerlingen een fijne tijd op De
Utskoat.

Groepsindeling komend schooljaar
De groepsindeling ziet er in het schooljaar 2020-2021 als volgt uit:
Maandag
Groep 1/2 Jannie

Dinsdag
Jannie

Woensdag
Jannie

Donderdag
Jannie

Vrijdag
Bernarda

Groep 3/4 Stijntje

Stijntje

Evelyne

Evelyne

Evelyne

Groep 5/6 Michelle

Michelle

Michelle

Ingrid K.

Ingrid K.

Groep 7/8 Ingrid M.

Ingrid M.

Ingrid M.

Ingrid M.

Ingrid M.

Nienke W

Nienke W.

Nienke W.

Onderwijsassistent Nienke W.

In bovenstaand plaatje kunt u lezen dat juf Jannie voor vier dagen staat ingedeeld. Jannie heeft besloten
om iets korter te gaan werken. Juf Bernarda is een nieuw gezicht voor onze school en gaat op de
vrijdagen aan groep 1/2 les geven. Zij komt dit schooljaar nog langs om kennis te maken. In deze
nieuwsbrief stelt zij zich aan u voor.
Nienke Weijer is volgend jaar weer onze onderwijsassistent. Zij heeft een aanstelling van 18 uur. Deze
uren zijn over haar dagen verdeeld. 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.
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Schooltijden
De schooltijden blijven vanwege de veiligheidsmaatregelen rond corona bij de start van het schooljaar
voorlopig zoals afgelopen tijd. Hieronder het schema van de schooltijden
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Groep 1/2
08.35-14.10 uur
08.35-14.10 uur
08.35-12.10 uur
08.35-14.10 uur
08.35-12.10 uur

Groep 3/4
08.25-14.00 uur
08.25-14.00 uur
08.25-12.00 uur
08.25-14.00 uur
08.25-14.00 uur

Groep 5 /6
08.35-14.10 uur
08.35-14.10 uur
08.35-14.10 uur
08.35-14.10 uur
08.35-14.10 uur

Groep 7/8
08.35-14.00 uur
08.35-14.00 uur
08.35-14.00 uur
08.35-14.00 uur
08.35-14.00 uur

Even voorstellen
Mijn naam is Bernarda Wijnia. Ik ben 55 jaar en woon met mijn man Guus Hinrichs sinds twee jaar in
Wijnaldum. We hebben drie volwassen kinderen.
Op dit moment werk ik twee dagen per week in groep 3 en 4 op OBS it Bynt in Winsum. Daarnaast werk
ik als consulent onderwijs jonge kind voor de stichtingen Gearhing en Odyssee en het Team Integrale
Vroeghulp Sneek. Bij hulpvragen van scholen voor kinderen van ongeveer 3 tot 6 jaar kan ik worden
ingezet bij de zoektocht naar passende zorg of passend onderwijs voor een kind.
Mijn hart ligt bij
de groepen 1 en
2, daarom vind
ik het heel fijn
om op jullie
school op vrijdag
met de kleuters
te komen
werken. Op
donderdag zal ik
een aantal
leerlingen gaan
begeleiden op
OBS de Stjelp in Baard. Al met al een afwisselende baan waar ik heel veel zijn in heb. Na de
zomervakantie zal ik een dag met juf Jannie meedraaien. Dan kan ik de kinderen en de werkwijze van juf
Jannie een beetje leren kennen. Ik kijk er naar uit om jullie na de zomervakantie te ontmoeten.
Groeten van Bernarda Wijnia
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Vakantiebieb
Zomerlezen met de VakantieBieb! Door te lezen in de zomervakantie houden
kinderen hun leesniveau op peil. Blijven lezen in de zomervakantie is daarom
belangrijk en dat kan heel goed met de VakantieBieb-app van de Bibliotheek.
In de app staat een ruime selectie van digitale kinderboeken (ebooks). Voor
ieder kind vanaf zes jaar is wel iets leuks te vinden. Ook voor volwassenen is er
genoeg te vinden. Het enige dat u hoeft te doen, is de app op uw tablet of
smartphone te zetten en de e‐books te downloaden. Eenmaal gedownload
kunt u de boeken offline lezen. Laat de zomer maar komen!
De VakantieBieb is van 1 juli t/m 31 augustus beschikbaar in de App Store of Google Play Store. Kijk voor
meer informatie op www.vakantiebieb.nl

Rapporten en 10 minutengesprekken
Vandaag hebben de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hun rapport mee naar huis gekregen. Volgende
week wordt de voortgang met de ouders van groep 1 t/m 7 besproken. Vanwege de maatregelen rond
corona mogen we de gesprekken niet in school houden. De gesprekken worden op het plein
georganiseerd. Hierbij houden we uiteraard rekening met de privacy en de veiligheidsmaatregelen.
De uitnodiging van het 10-minuten-gesprek is aan het rapport toegevoegd. Ook de leerlingen van groep
1/2 hebben een uitnodiging meegekregen.
-De gesprekken van groep 1 t/m 4 zijn op het kleuterplein.
-De gesprekken van groep 5 t/m 8 zijn op het grote plein.
-Op beide pleinen staan stoelen klaar waar u kunt wachten.
Ouders met een telefonische afspraak worden door de leerkracht gebeld.

Laatste schooldag
Vrijdag 3 juli is de laatste schooldag. Dit jaar wordt de laatste schooldag vanwege de
veiligheidsmaatregelen in de eigen groep gehouden en kan niet schoolbreed met een Vossenjacht en
pannenkoeken eten afgesloten worden. Om het schooljaar feestelijk af te sluiten krijgen alle leerlingen
van de ouderrraad patat met ijs als lunch aangeboden.
In onderstaand schema staan de schooltijden de van de laatste schooldag
Groep 1/2
Groep 3/4
Groep 5/6
Groep 7/8
8.35 – 12.
8.25 8.35 8.25 De leerlingen nemen wel drinken en fruit voor de pauze van rond 10.00 uur mee naar school.
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Tot slot
Dit is de laatste officiële nieuwsbrief van dit schooljaar. Het team van De Utskoat wil alle ouders
bedanken voor het geven van thuisonderwijs. We zijn ons heel goed bewust dat het lang niet altijd
eenvoudig was om werk en thuisonderwijs 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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