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

AGENDA
21 t/m 25 oktober
Ma 28 oktober
Vr 1 november
Di 5 november
Ma 11 november
Vr 15 november
18 t/m 22 november
Vr 22 november
Vr 29 november
Do 5 december
Vr 6 december
Vr 13 december
Woe 18 december
Vr 20 december

Herfstvakantie
1e schooldag na de herfstvankantie, luizencontrole
Vleermuizensafari groep 5-6 onder schooltijd
Algemene ouderavond (start 20.00 uur)
Sintmaarten
Schoolschaatsen 5-8 onder schooltijd
Deze week 1e ronde oudergesprekken op aanvraag (groep 3 iedereen) en
adviesgesprekken voortgezet onderwijs groep 8
Schoolschaatsen groep 5-8 onder schooltijd
Schoolschaatsen groep 5-8 onder schooltijd
Sinterklaasviering
Schoolschaatsen groep 5-8 onder schooltijd, groep 1/2vrij
Schoolschaatsen groep 5-8 onder schooltijd
Kerstdiner (17.00-18.00 uur)
Kerststukjes maken onder schooltijd

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

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 aan het aanschaffen van
materiaal voor techniek.
Ook de Ljochtkuijer was een groot
succes.
Szabi Toth is een nieuwe leerling in groep
5/6.Szabi komt uit Hongarije en woont
sinds kort i n Witmarsum. In november
gaan Maud Elgersma, Berber Piersma en
Hidde Hilarides proefdraaien in groep 1.
We wensen alle kinderen een fijne tijd op
De Utskoat.
Op de website staan leuke foto’s van de Floralia!
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Even voorstellen
Per 1 augustus 2019 vormen de scholen van Gearhing OT3 (It Leech en de Utskoat), OT4 (Dûbelspan, de
Pikeloer, de Fôlefinne, de Gielguorde, de Krunenstrobbe en it Pertoer) en OT7 (de Opslach, de Romte,
de Stjelp, It Bynt) samen OnderwijsTeam-Noord. In een uitgebreid plan is omschreven hoe we te werk
gaan volgens ons motto; “verbinden, vertrouwen, vakmanschap en inspiratie”. Samen met ouders en
kinderen zorgen wij in OT-Noord voor het beste onderwijs op het Friese platteland. Het onderwijsteam
kent twee directeuren. Hieronder stellen zij zich aan u voor.
Mijn naam is Feikje Toering - van der Weide. Ik ben in 1956 geboren in
Easterlittens en woon, samen met mijn man, 41 jaar in Weidum. Onze
beide kinderen zijn allang de deur uit. Mijn dochter (37 jaar) woont, na 8
jaar Oslo, sinds kort in Leeuwarden en mijn zoon (33 jaar) woont met zijn
vriendin en hun beide zoontjes van 5 en 3 jaar in Wommels. Mijn hobby’s
zijn tuinieren en lezen (als ik tijd heb) en natuurlijk oppassen op beide
‘beppesizzers’.
Met de vorming van OT-Noord krijg ik naast mijn vier «eigen» scholen (De
Stjelp in Baard, De Romte in Itens, It Bynt in Winsum en De Opslach in
Wommels) acht scholen erbij. Niet alle scholen zijn mij onbekend, want
van 1983 tot 1999 heb ik op It Pertoer in Weidum lesgegeven; vele jaren
als kleuterjuf en de laatste jaren als leerkracht van groep 3 & 4. In 1999 ben ik overgestapt naar De
Gielguorde in Mantgum, waar ik de eerste twee jaar kleuterjuf en adjunct ben geweest en van 2003 tot
2010 directeur. Op beide scholen heb ik een mooie tijd gehad.
Een grote uitdaging is het nu voor mij om met alle collega’s van de 12 scholen vorm te geven aan OTNoord, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Mijn voornaamste taken zijn het begeleiden van het
personeel en het ondersteunen bij de inhoud van het onderwijs op verschillende scholen. Ik vind het fijn
om dit samen te doen met collega directeur Arnold Oosterdijk. Veel ‘sparmomenten’ hebben we
intussen al gehad en het voelt goed. Al met al kan ik zeggen: “Ik ha der sin oan”.
Ik ben Arnold Oosterdijk, intussen al weer 51 jaar oud, vader van drie
zoons in de leeftijd van 13, 17 en 18 jaar. Samen met deze pubers, onze
hond Makker en echtgenote Rixt woon ik al 19 jaar in Akkrum-Nes. Ik
heb vele hobby’s, waarvan zeilen en watersport, hardlopen,
motorrijden, voetbal en muziek(maken) wel de belangrijkste zijn. Als we
maar wat doen, dan ben ik er bij!
In mijn vorige werkzame leven ben ik 23 jaar in actief geweest voor OPO
Furore (openbaar onderwijs in Tytsjerksteradiel en Smallingerland).
Sinds 2015 werk ik als onderwijsteamdirecteur voor Gearhing. Een
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heerlijke baan, vol dynamiek, waarin ik mijn passie voor onderwijs helemaal kwijt kan. Mijn ambitie is
om samen met Feikje en alle collega’s in OT-Noord onderwijs mogelijk te maken wat van betekenis voor
onze kinderen is.
Wij willen dat kinderen opgroeien tot een verstandige, evenwichtige volwassenen. Goed voorbereid op
een telkens veranderende wereld. We leren kinderen op zichzelf te passen, om om te kijken naar een
ander en te zorgen voor de omgeving waarin we leven. Het OT-Noord motto “verbinding, vertrouwen,
vakmanschap en inspiratie” is op mijn lijf geschreven. Mijn taak is het om de leerkrachten in de scholen
ruimte te geven, te faciliteren en te inspireren. Zij kunnen dan op professionele wijze doen wat het
beste is voor uw kind. In mijn werk vind ik het heel belangrijk om goed benaderbaar te zijn voor
kinderen en ouders. Dus …tot ziens in de school!

Ik eet het beter!
Wij vinden op De Utskoat gezond eetgedrag belangrijk. Daarom doen
we mee met het lesprogramma “Ik eet het beter”. Door het jaar heen
krijgen de leerlingen les in gezond eetgedrag. Vorige week was het de
week van de pauzehap en hebben alle leerlingen gezonde
pauzehappen kunnen proeven. De rijstwafel met kaas en meloen
gecombineerd met bananaan vielen het meest in de smaak.

Wie rijdt er met schoolschaatsen?
Vrijdagochtend 15 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. Voor het vervoer naar Leeuwarden hebben we 6 december nog een
ouder nodig die kan rijden. U kunt zich opgeven via OR@gearhing.net of via deze mail. De ouders die
rijden krijgen hier een kleine vergoeding voor. Het schoolschaatsen zal in de plaats zijn van de gymles op
donderdag en valt onder de schooluren.
Nog niet alle ouders hebben de kosten van het schoolschaatsen
overgemaakt. De kosten bedragen €26,50
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
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Algemene ouderavond
Dinsdagavond 5 november is de algemene ouderavond van De Utskoat. Tijdens deze avond wordt
onder andere het jaarverslag van de ouderraad (or) en de medezeggenschapsraad (mr) besproken. Sinds
dit schooljaar maakt De Utskoat deel uit van OT-Noord. Arnold Oosterdijk gaat toelichten wat dit zoal
inhoudt. Uiteraard is er ook gelegenheid om vragen te stellen. Het definitieve programma met de
jaarverslagen krijgt u na de herfstvakantie!

Algemene ouderavond
Dinsdagavond 5 november 2019
aanvang: 20.00 uur

Kriebelteam
Op de eerste schooldag na de herfstvakantie gaat het kriebelteam de kinderen op luizen controleren.
Wilt u er dan weer aan denken dat uw kind geen ingewikkelde vlechten in het haar heeft en dat er
geen gel wordt gebruikt.

Gearhingdag 10 oktober
Donderdag 10 oktober is er op alle scholen van de Gearhing een dag lang aandacht besteed aan het het
thema Duurzaamheid. Deze dag staat het kerndoel 39a centraal: De kinderen leren dat ze vanuit de
verbinding met hun hoofd, hart, handen en spiritualiteit de wijsheid hebben om te kunnen zorgen voor
een duurzame overdracht van de aarde aan de volgende generatie.
Dit is niet een officieel kerndoel, voorgeschreven door het ministerie, maar een kerndoel dat de
Gearhing zelf in het leven heeft geroepen. Het toeval wil dat 10 oktober uitgeroepen is tot de Dag van
de Duurzaamheid, dus dat kwam helemaal mooi uit.

Behouden gymzaal Witmarsum
In de media heeft u vast al gelezen, dat gemeente Súdwest-Fryslân de gymzaal in Witmarsum af wil
stoten. Inmiddels hebben een aantal instanties zoals dorpsbelang en de beide basisscholen de handen
ineen geslagen met als doel de gymzaal te behouden. We houden u op de hoogte!
Hieronder een ingezonden brief in de Leeuwarder Courant als reactie op de plannen van de gemeente.
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Team o.b.s. De Utskoat wenst iedereen een fijne herfstvakantie!

De Tsjasker 4, 8748 DW Witmarsum, 0517 – 531818
www.obsutskoat.nl – utskoat@gearhing.net

