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

AGENDA!
Do 29 oktober
Woe 4 november
9 t/m 13 november
Vr 13 november
Vr 20 november
Vr 27 noember
Vr 4 december
Vr 11 december
Do 17 december
Vr 18 december
21 december – 3 januari
Ma 4 januari

Schoolkrant mee
Alle leerlingen vanaf 12.00/12.10 vrij
1e ronde oudergesprekken op uitnodiging (groep 3 allemaal/
adviesgesprekken voortgezet onderwijs groep 8)
Schoolschaatsen groep 5-8 onder schooltijd
Schoolschaasten groep 5-8 onder schooltijd
Schoolschaatsen groep 5-8 onder schooltijd
Sinterklaasfeest en Schoolschaatsen groep 5-8 (11.00-11.45 uur)
Laatste keer schoolschaatsen groep 5-8 onder schooltijd
Kerstlunch
Kerststukjes maken onder schooltijd door groep 3-8 (bakje, oase, groen
en overige versiering van huis meenemen)
Kerstvakantie
Eerste schooldag

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. Wij houden u op de hoogte.

De laatste persconferentie over het COVID-19 virus en ook de routekaart coronamaatregelen geeft voor
de basisscholen de duidelijkheid dat we open blijven. De aangepaste regels omtrent corona die we op
De Utskoat al een tijdje hebben blijven van kracht. Intern zijn we wel aan het kijken hoe we de kans op
besmetting zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Zo worden bijeenkomsten met andere
basisscholen/collega’s zoveel mogelijk online gehouden. We proberen de activiteiten voor de leerlingen
zoveel mogelijk (of aangepast) coronaproof door te laten
gaan.
Helaas kon het grote feest van het jaar, de Floralia, dit jaar
niet doorgaan.
Op vrijdag 2 oktober hebben alle kinderen gewerkt aan een
goodiebag! Alle leerlingen hebben een stoffen tasje mooi
gekleurd en deze werd aan het einde van de dag gevuld
met leuke kleinigheidjes.
Bedankt Floraliacommissie!
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Welkom op school!
Lize Marije de Boer en Jelte Veenstra starten de komende tijd in groep 1. We wensen alle leerlingen een
fijne tijd op De Utskoat.
Juf Jellie heeft vanaf de zomervakantie op de ochtenden voor groep 4 gestaan. Er was al aangegeven dat
dit waarschijnlijk tot de herfstvakantie zou kunnen. Vanaf de herfstvakantie zijn de groepen 3 en 4 niet
meer gesplitst. Op maandag en dinsdag heeft groep 3/4 les van juf Stijntje en van woensdag t/m vrijdag
staat juf Evelyne voor de groep.
Juf Jellie gaat elders bij de Gearhing aan de slag. We wensen haar veel werkplezier en bedanken haar
hartelijk voor haar inzet in groep 4.

Schoolschaatsen
Vrijdagochtend 13 november start het schoolschaatsen voor de groepen 5-8. De leerlingen hebben 5
keer van 11.00 – 11.45 uur schaatsles op de ijsbaan van Leeuwarden. Om op tijd te komen vertrekken
we 10.15 uur vanuit Witmarsum. De ouders die rijden krijgen hier een kleine vergoeding voor.
Nog niet alle ouders hebben de kosten van het schoolschaatsen
overgemaakt. De kosten bedragen €28,50 Betalen kan d.m.v.
overmaken op rekeningnummer: NL13 RABO 01593 37 550
t.n.v. obs De Utskoat (met naam van kind(eren) + groep erbij).
Handschoenen en muts zijn verplicht tijdens het schaatsen! Schaatsen kunnen gehuurd worden voor
€ 2,00 per les (terplekke te betalen).

Bericht van de Ouderraad
Gezien de huidige coronamaatregelen is het dit jaar niet mogelijk om de jaarvergadering van de
Ouderraad op school te laten plaatsvinden. We hebben daarom besloten dat het jaarverslag via de mail
naar jullie allen verstuurd zal worden. Dit zal rond 27 oktober zijn. Ouders die het financieel jaarverslag in
willen zien, kunnen hiervoor contact opnemen met Eva Menage-Miedema via het emailadres van de OR.
Ook wanneer er andere vragen zijn voor de OR kunnen jullie die via de mail aan ons stellen.
Tevens zijn we voor de Ouderraad op zoek naar nieuwe leden. Lijkt het je leuk om te helpen met
het organiseren van verschillende activiteiten op school, zoals de paaslunch, het afscheidsdiner van
groep 8, de slotdag, het kerstdiner etc? neem dan contact met één van de OR-leden op, of stuur een
mail naar or.utskoat@gearhing.net.
Gelukkig kunnen we als OR het komende schooljaar weer leuke activiteiten voor alle leerlingen en
leerkrachten organiseren. Daarbij zullen we uiteraard de Corona maatregelen in acht nemen en zal het
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misschien wat anders gaan dan we gewend zijn, maar met elkaar gaat het zeker lukken! De
eerstvolgende activiteit is het schoolschaatsen voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 in november en
december.
Met vriendelijke groet,
Ouderraad De Utskoat;
Loltsje Oosterbos, Marijke Spoor, Klaas Riesenkamp, Eva Menage en Tamara Ouderkerken
or.utskoat@gearhing.net

Ventilatie in de school
Begin november wordt door een erkend bedrijf in twee groepen een CO2 meter geplaatst. Deze meters
gaan 24 uur lang het CO2 gehalte in de lokalen meten. De metingen worden door het bedrijf in een
rapport verwerkt. Daarna wordt bekeken of er voldoende geventileerd kan worden of dat er
aanpassingen nodig zijn. We houden u op de hoogte.

Klasse-Maestro
De komende weken krijgen alle groepen drie lessen ‘Klasse-Maestro’ aangeboden. Onder leiding van
een echte dirigent wordt door middel van dirigeren muziek op een andere manier benaderd. Tijdens
Klasse-Maestro wordt de groep een klasse-koor of klasse-orkest. Samenwerken en naar elkaar luisteren
is hierbij belangrijk. Dit zijn niet alleen leuke muzieklessen, maar dit is ook nog eens goed voor de
groepsdynamiek.
De lessen worden gegeven door docenten/dirigenten via Akte2. Akte2 biedt scholen in Sudwest-Frylan
een cultuurmenu aan. De Utskoat maakt hier regelmatig gebruik van.

Audit
Maandag 28 september is bureau Meessterschap voor een audit op De Utskoat geweest. Op alle
onderdelen die meegenomen zijn in de audit scoort De Utskoat een voldoende en op pedagogisch
klimaat een goed. We zijn als team heel tevreden met deze uitslag. De auditor kon zich goed vinden in
de ontwikkelpunten/ambities die we voor dit schooljaar hebben staan. We zijn als school dus goed
bezig.

Wat doet stichting Leergeld
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
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en woonachtig in de gemeenten Súdwest Fryslân. Op die manier hoopt de stichting te voorkomen dat
kinderen in een sociaal isolement terecht komen. Het gaat om kosten die niet of slechts gedeeltelijk
worden vergoed via bijzondere bijstand, tegemoetkoming in studiekosten of andere voorliggende
voorzieningen. De voorzieningen van Leergeld ZWF leveren een directe bijdrage aan het welbevinden van
kinderen. Leergeld ZWF richt zich niet alleen op ouders met een inkomen uit de Participatiewet, ook zzpers en deeltijders hebben onze aandacht.
Voor meer informatie zie www.leergeldzwf.nl

Een berichtje van de schoolbibliotheek
De leerlingen van De Utskoat kunnen weer boeken lenen! Dit lenen gaat op
een iets andere manier dan we gewend zijn. Vanwege de maatregelen
omtrent corona gaan de leerlingen met de eigen leerkracht om de week naar
de schoolbiebliotheek. Ze mogen iedere keer 2 boeken lenen. De biebmoeders
houden op een ander tijdstip in de week de bieb up to date.
Groep 5/6 gaat op donderdag naar de bieb, groep 3/4 en 7/8 op vrijdag.
Biebmoeders bedankt voor het updaten van de bieb!

Team De Utskoat!
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