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

AGENDA!
Do 11 november
Woe 17 november
22-25 november
Ma 29 november
Vr 3 december
Wo 22 december
Do 23 december
Vr 25 december
25 december t/m 10 januari
Di 11 januari

Sint Maarten
Alle leerlingen vrij vanaf 12.05 uur (leerkrachten Gearhingmiddag)
1e ronde oudergesprekken (middag)
Schoolarts voor de 9-jarigen
Sinterklaasviering (informatie volgt binnenkort)
Kerstspel groep 1/2 (19.00 uur)
Kerstlunch
Kerststukjes maken
Kerstvakantie (ma 10 januari Gearhingdag voor de leerkrachten)
1e schooldag
luizencontrole

Het kan gebeuren dat activiteiten vanwege maatregelen rond corona aangepast worden.
Adreswijziging of andere gegevens gewijzigd? Geef het online door! https://www.obsutskoat.nl/Contact

De lampionnen van groep 1 t/m 5 zijn zo goed als klaar, de school is in herfstsfeer gebracht door de
versiercommissie en de voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest zijn in volle gang. Allemaal gezellige
activiteiten aan het einde van het jaar. Wij hebben er zin in!

Welkom op school!
Fygo de Vries en Lott Dijkstra zijn gestart met proefraaien in groep 1. We wensen hen een fijne tijd op
De Utskoat.

Even voorstellen
Hallo allemaal, mijn naam is Romy van der Veen. Vanaf november
ben ik werkzaam als onderwijsassistent in Witmarsum! Ik woon zelf
in Sexbierum en ik ben 41 jaar oud. Naast mijn werk als
onderwijsassistent ben ik pedagogisch medewerker op een BSO. Ik
houd erg van sport en van spelletjes doen. Ik heb al gezien dat ik in
Witmarsum dan ook zeker op mijn plek ben! Ook houd ik van lezen
en van gezelligheid. Af en toe een grapje hoort er bij mij bij.
Ik heb inmiddels al kennis gemaakt met groep 4/5 en ik kijk er erg naar uit om alle kinderen beter te
leren kennen!

Sinds kort heeft onze school een facebookpagina! Deze is te vinden via: OBS De Utskoat
De Tsjasker 4, 8748 DW Witmarsum, 0517 – 531818
www.obsutskoat.nl – utskoat@gearhing.net
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Floralia
We hebben weer een geweldige Floralia gehad. Iedereen die zijn of
haar steentje aan dit schoolfeest heeft bijgedragen willen we hier
hartelijk voor bedanken!
De opbrengst van de Floralia wordt dit jaar besteed voor het
aanschaffen van buitenspeelmateriaal. voor techniek

Welke ouders zitten in de OR/MR
Tijdens de algemene ouderavond van 1 november hebben Eva Menage en Loltsje Oosterbos afscheid
van de ouderraad (OR) genomen. Nogmaals heel erg bedankt voor jullie inzet! Bij de
medezeggenschapsraad (MR) zijn dit jaar geen wijzigingen.
De ouderraad van De Utskoat organiseert allerlei activiteiten en evenementen, zoals het
schoolschaatsen, Kerst en de laatste schooldag. De ouderraad doet regelmatig een beroep op andere
ouders. Hieronder de nieuwe samenstelling van de OR .
Voorzitter - Tamara Ouderkerken
Secretaris - Klaas Riesenkamp
Penningmeester – Marijke Spoor
Lid - Brigitte Nelissen
Lid - Aafje Dijkstra
Lid - Anne-Marije Willems
Lid –Froukje Fennema
De medezeggenschapsraad (MR) is het officiële schoolorgaan voor overleg met directie en/of bestuur,
ouders en de leerkrachten en richt zich op beleidsmatige zaken. De MR biedt ouders en personeelsleden
de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school en de kwaliteit van het
onderwijs. De MR op onze school bestaat uit vijf leden: drie ouders en twee leerkrachten. Hieronder de
samenstelling van de MR.
Oudergeleding:
Tineke Kroon
Lisette de Jong
Jan Willem Wagenaar

Personeelsgeleding:
Stijntje Bokma
Ingrid Kram

De mailadressen van de OR/MR zijn terug te vinden op de website van de school (www.obsutskoat.nl)
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Gebruik koelkast
Tijdens de algemene vergadering kwam naar voren dat ouders graag de koelkast weer in gebruik zien.
De koelkast krijgt een nieuwe plek op het leerplein. De koelkast komt nu vlakbij de kleuters en groep 3
te staan. Vanwege de groei van de school kunnen niet alle lunchtrommels/bekers in de koelkast.
Vandaar dat we het gebruik van de koelkast hebben aangepast.
-Graag alleen etenswaren dat koeling nodig heeft in de koelkast.
-Leerlingen van groep 3 t/m 8 zetten zelf hun lunchtrommel of beker (voorzien van naam) in de koelkast.
-De kleuters doen de lunchtrommel/beker in de daarvoor bestemde bak in de eigen klas.
Vanaf maandag 15 november kan de koelkast gebruikt worden.

Schoolarts 9 jarigen
De GGD heeft 29 november een gezondheidsonderzoek voor 9-jarigen ingepland. De
ouders krijgen via de GGD een brief met een uitnodiging.
Voor de leerlingen van groep 8 staat ook een gezondheidsonderzoek gepland. De
ouders en de leerlingen worden uitgenodigd een digitale vragenlijst in te vullen. Op
basis daarvan kunnen ouders met hun zoon/dochter uitgenodigd worden voor een
onderzoek of gesprek.
De 5-jarigen zijn later dit schooljaar aan de beurt voor een gezondheidsonderzoek.

Nieuwe Friese boeken
We hebben ruim 40 nieuwe Friese boeken op school. Deze boeken staan voor de bovenbouw in de
boekenkasten op het leerplein en zijn voorzien van een Friese vlag. Voor de leerlingen in de onderbouw
zijn Friese prentenboeken en voorleesboeken aangeschaft. Nu maar lekker lezen!
De boeken hebben we kunnen aanschaffen via subsidie van de provincie Friesland!

Berichtje van de bieb!
Om ouders ook de gelegenheid te geven boeken met hun kind uit te zoeken, is de
bieb op de donderdagen na schooltijd tot 14.30 uur open!

Team o.b.s. De Utskoat!
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