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

AGENDA!
Ma 7 september
Di 8 september
Do 10 september
Di 15 september
Woe 16 september
Woe 23 september
Ma 28 september
Woe 30 september
Vr 9 oktober
12 t/m 16 oktober
27 oktober
29 oktober

Info-avond 7/8 (19.30-20.00 uur)
Groep 5 – 8 sponsorzwemmen Mounewetter onder schooltijd
Info-avond groep 3/4 (19.00 -19.30 uur) en groep 5/6 (20.00-20.30 uur)
Hoedjesdag i.v.m. Prinsjesdag
Groep 5-8 ‘s middags vrij, leerkrachten overlegmiddag
Start verkoop Kinderpostzegels
Audit door Bureau Meesterschap
Start Kinderboekenweek (t/m 11 oktober)
Alle groepen besteden aandacht aan de dag van de duurzaamheid
Herfstvakantie
Algemene ouderavond
Schoolkrant mee

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

Hoeden/petten zijn in de klas niet toegestaan, behalve dinsdag 15 september (Prinsjesdag). Alle
leerlingen mogen dan hun mooiste hoed/pet mee naar school nemen en de hele dag dragen!

Welkom op school!
Rinse Hiemstra start in oktober in groep 1. Ids (groep 5) en Jan Willem
Koopal (groep 7) verhuizen naar Witmarsum en starten na de
herfstvakantie bij ons op school. We wensen alle leerlingen een fijne
tijd op De Utskoat.

Sponsorzwemmen
De groepen 5 t/m 8 gaan dinsdag 8 september sponsorzwemmen voor
zwembad Mounewetter. De leerlingen zwemmen baantjes tegen een
kleine vergoeding en hebben zelf voor sponsoren gezorgd.
Dit is tevens de afsluiting van het zwemseizoen. Vanaf deze datum
krijgen alle leerlingen op dinsdag en donderdag bewegingsonderwijs in
het gymlokaal.
Alle leerlingen van De Utskoat hebben meegewerkt aan deze mooie
kaart voor de trouwdag van juf Evelyne!
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Vervanging
Bij ziekte van een leerkracht zal er een invalleerkracht worden opgeroepen. Ook de komende tijd zal
vervanging bij ziekte van een leerkracht niet altijd vanzelfsprekend zijn. Wanneer er geen invalleerkracht
beschikbaar is, zal de eerste dag een oplossing binnen de school worden gezocht.
Bij ziekte kan ook de telefoonboom in werking treden met de vraag of ouders die dag in de gelegenheid
zijn om zelf voor opvang te zorgen. Graag school bellen als dit het geval is. Wanneer uw kind wel op
school komt, hoeft er niet gebeld te worden.
Tijdens de info-avond wordt thuiswerk bij ziekte en geen vervanging toegelicht.
Voor de tweede dag kan het zijn dat desbetreffende groep niet naar school kan en dus vrij is. Dit
proberen we zo tijdig mogelijk aan te geven.
De telefoonboom van uw kind(eren) heeft u via de groepsleerkracht ontvangen.

Informatie-avonden
Maandag 7 september wordt in de groep 7/8 de informatieavond gehouden. Donderdag 10 september
is deze avond voor de groepen 3/4 en 5/6. We heben besloten om deze avond op afstand door te laten
gaan. Binnenkort ontvangt u via de groepsleerkracht een uitnodiging om deze avond digitaal te volgen.
De informatieavond van groep 1/2 wordt uitgesteld, omdat juf Jannie rustig aan moet doen.

Ontwikkelingen in dit schooljaar
Onderwijs is voortdurend in ontwikkeling, ook op De Utskoat. Hieronder kunt u lezen wat de ambities
voor het schooljaar 2020-2021 zijn.
•
•
•
•
•
•
•

De Utskoat gaat de nieuwe technisch leesmethode 'Estafette' implementeren in de middenbouw en
bovenbouw.
Daarnaast zullen de methoden Wijzer! Aardrijkskunde en Wijzer! natuur/techniek geïmplementeerd
worden in de groepen 5 t/m 8.
De patio willen we inrichten voor techniek en programmeren.
Vorig schooljaar zijn we gestart met de nieuwe Pluspunt rekenen. Dit schooljaar gaan we de
methode anders aanbieden, zodat er meer tijd vrijkomt voor automatiseren en extra instructive.
Vorig schooljaar is vanwege Corona tijdens thuisonderwijs o.a.voor taal digitaal gewerkt. Groep 4
gaat dit schooljaar ook op school als proef digitaal werken.
We gaan onderzoeken om over te gaan op een ander leerlingvolgsysteem. Dit systeem heet Iep en
zegt op een meer kindvriendelijke manier te toetsen.
Vorig schooljaar zijn we gestart met het aanpassen en verbeteren van de zorgstructuur. Dit
schooljaar gaan we hiermee verder. Het uitzetten van leerdoelen in de zorgplannen wordt o.a. onder
de loep genomen.
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Hoe verlof aanvragen?
Voor het aanvragen van verlof voor gewichtige omstandigheden of vakantie kunt u gebruik maken van
het digitale aanvraagformulier. Deze kunt u vinden onder het kopje ‘ouders’ op www.utskoat.nl. Om
teleurstellingen te voorkomen is het handig om goed door te lezen waarvoor u verlof kunt aanvragen.
Wij mogen namenlijk niet zomaar verlof verlenen.
Wanneer wordt een verlof zeker afgewezen
• Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale
schoolvakanties op vakantie te gaan.
• Vakantie in verband met een gewonnen prijs.
• Eerder vertrekken of later terugkomen in verband met (verkeers)drukte.
• Eerder vertrek voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of
nog vrij zijn.
• Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale
aanbieding

Audit
Maandag 28 september komt bureau Meesterschap voor een audit op De Utskoat. Vanwege goede
resultaten heeft De Utskoat al lange tijd geen bezoek van de onderwijsinspectie gehad. Een kijkje in de
keuken door een gerenommeerd bureau zien wij als meerwaarde om goed onderwijs te blijven geven.
De uitkomsten van de audit worden meegenomen in de ontwikkeling van de school.

Enquete lange –afstands-onderwijs
Voor de zomervakantie is aan de ouders gevraagd een enquete in te vullen over het thuisonderwijs. De
uitslag van deze enquete wordt door de intern begeleider met het team besproken en daarna met
ouders gedeeld.

Wespen
Momenteel hebben vooral de groepen 1 t/m 4 last van wespen in de klas. Een wespenator is
ingeschakeld om te kijken waar het nest zich bevindt. We hopen dat dit vervelende probleem spoedig is
opgelost.
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Hoe ziet de Kinderpostzegelactie er dit jaar uit?
Al bijna 100 jaar zet stichting Kinderpostzegels zich in voor
kwetsbare kinderen. In 1924 is stichting Kinderpostzegels
ontstaan na de Spaanse griep, waarbij veel kinderen wees
werden. Daarom laten we ons ook nu niet uit het veld slaan. Ruim
honderdduizend kinderen zetten zich ook dit jaar, zelfs tijdens de
pandemie, in voor andere kinderen!
Uiteraard willen we de kinderen veilig op pad laten gaan. Met de
geldende maatregelen hebben we daarom diverse manieren ontwikkeld om zowel fysiek als digitaal
langs de deuren te gaan. Hoe we dit jaar langskomen kunt u lezen op www.kinderpostzegels.nl
De verkoop van kinderpostzegels start woensdag 23 september.

Team o.b.s. De Utskoat
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