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

AGENDA!
Vr 2 april
Ma 5 april
Vr 9 april
19 t/m 23 april
19 t/m do 22 april
Ma 26 t/m woe 28 april
3 t/m 7 mei
13/14 mei

Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij
2e Paasdag, alle leerlingen vrij
Schoolfotograaf
3e ronde oudergesprekken op uitnodiging
Entreetoetsen groep 7, CITO eindtoets groep 8
Vrij rond Koningsdag, 28 april studiedag voor de leerkrachten
Meivakantie
Hemelvaartweekend, alle leerlingen vrij

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. Zo weten we o.a. nog niet of de
schoolreizen (eventueel in aangepaste vorm) kunnen doorgaan. We houden u op de hoogte.

Tip van de GGD!
Vraag een digi-d voor uw kind aan. Dan heeft u bij een
Coronatest de uitslag veel eerder binnen. Dit betekent dat een
kind bij een negatieve uitslag vaak een dag eerder weer naar
school kan en bij een eventuele besmetting kan veel sneller
actie ondernomen worden.

OR bedankt voor de leuke paasattentie!
Heeft u vragen/opmerkingen voor de OR? Dan kunt u ook gebruik maken van het mailadres van de OR:
or.utskoat@gearhing.net
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Nieuwe onderwijsassistent
Mijn naam is Margriet Postma en ik ben de nieuwe 'oefenjuf' op De
Utskoat. Ik oefen met leerlingen uit alle groepen de leerstof die zij
extra nodig hebben. Dit kan van alles zijn; rekenen, taal, lezen,
klokkijken enz.
Eerder werkte ik als groepsleerkracht en leerlingbegeleider. Ik woon
in Workum, ben getrouwd en heb twee zoons van 17 en 19 jaar. In
mijn vrije tijd werk ik graag in de tuin of lees een boek.
Ik heb nu al veel plezier in mijn werk en hoop op een goede en
leerzame tijd op De Utskoat.
Vriendelijke groet, Margriet Postma.

CITO
In april gaat groep 7 de CITO entreetoetsen maken. Deze toetsen
geven een voorlopige diagnose voor het vervolgonderwijs na groep 8. De resultaten worden tijdens de
rapportgesprekken in juni met de ouders besproken.
Groep 8 maakt in april de Cito eindtoets. Eind mei krijgen de leerlingen en hun ouders de uitslag van
deze toets! We wensen alle leerlingen veel succes!

Lefdag
Groep 7/8 heeft onder leiding van Menno Tuik van bureau weerbaarheid in de gymzaal van Witmarsum
een LEFDAG gevolgd. Het was een dag vol spelletjes, verbinding en lol, waarbij je lef nodig hebt om mee
te doen. Vandaar dat het lefdag wordt genoemd. Enkele voorbeelden die aan de orde zijn geweest:
•
•
•
•
•
•
•
•

- JE LATEN ZIEN
- ZEGGEN WAT JE VOELT EN DENKT
- JE EXCUSES TE MAKEN VOOR IETS WAT JE GEDAAN HEBT
- JE GRENS AAN TE GEVEN
- TE VERGEVEN
- IEMAND TE STEUNEN
- IEMAND EEN COMPLIMENT TE GEVEN
- TE ZIJN WIE JE WILT ZIJN
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De Utskoat heeft deze dag georganiseerd, omdat we groep 7/8 wat extra’s wilden bieden in deze
Coronatijd. Iets waar de leerlingen wat aan hebben voor nu, maar ook zeker op het voortgezet
onderwijs.

Wanneer komt de schoolfotograaf?
Vrijdag 9 april komt de schoolfotograaf op school. Er worden
individuele foto’s en klassenfoto’s gemaakt. Dit jaar vanwege de
maatregelen rond Corona dus geen foto’s met broertjes en zusjes.
De fotograaf adviseert kleurrijke (geen fluorescerende) kleding. Alleen
zwarte of witte kleding geeft vaak een minder resultaat.

Kunstweken in school!
In de maanden april en mei doet De Utskoat mee aan het project “de kunstweken”. Iedere groep gaat
aandacht besteden aan een kunstenaar. Natuurlijk gaan alle leerlingen ook zelf kunstwerken maken. Het
leuke is dat dat de kunstwerken in een schoolgalerie online worden geplaatst. Zo kunnen ouders en
andere belangstellenden ook meegenieten. Wanneer het zover is krijgt u via de mail een link hoe u in de
galerie kunt komen.

Himmeldei
Met behulp van grijpers, handschoenen, vuilniszakken en niet
te vergeten de skelters hebben de leerlingen van groep 5/6
vol enthousiasme zwerfafval in Witmarsum opgeruimd!

Koningsspelen
Dit jaar is besloten om de Koningspelen met de eigen groepen te vieren. Groep 1-2 op de ochtend en
groep 3 – 8 op de middag. Iedere groep vult dit op eigen manier Coronaproof in.
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Bedankt!
Dag lieve kinderen, ouders en verzorgers van De Utskoat,
Zoals u in de nieuwsbrief van februari kon lezen, heb ik per 1 maart een nieuwe baan.
Na een periode van iets meer dan 1,5 jaar op De Utskoat, is er een nieuwe uitdaging binnen het speciaal onderwijs
op mijn pad gekomen. Op ZML It Twalûk in Leeuwarden ga ik mijn werkzaamheden voorzetten.
Ik kijk terug op een waardevolle periode op De Utskoat! De school waar ik me vanaf het begin altijd erg welkom
heb gevoeld en mij verder mocht en kon ontwikkelen.
Een mooie afwisseling, waarbij ik ondersteuning heb gegeven in de groepen 1 tot en met 8. Wat heb ik genoten
van alle kinderen en wat was het elke keer weer mooi om de kinderen te zien groeien (letterlijk en figuurlijk) en
bloeien. Ik ben blij dat ik daar een bijdrage aan heb kunnen leveren.
Deze ander halfjaar op De Utskoat ga ik niet snel vergeten, want wie had nou gedacht dat we ooit online les gingen
geven. Ik in ieder geval niet.
Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor de betrokkenheid, het vertrouwen en de fijne tijd hier op De Utskoat!
Wie weet, tot ziens! Juf Nienke

Team o.b.s. De Utskoat
wenst iedereen fijne
Paasdagen!
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