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

AGENDA!
Di 21 september
Woe 29 september
Vr 1 oktober
Woe 6 oktober
Vr 8 oktober
18 t/m 22 oktober
Ma 25 oktober
Di 2 november
Do 11 november
15 -19 november
Woe 17 november

Hoedjesdag i.v.m. Prinsjesdag
Leerlingarena
Start kinderpostzegels
Floralia - BINGO
Start Kinderboekenweek
Dag van de duurzaamheid
herfstvakantie
luizencontrole
Algemene ouderavond (start 19.30 uur)
Sint Maarten
1e ronde oudergesprekken (middag)
Alle leerlingen vrij vanaf 12.05 uur (leerkrachten Gearhingmiddag)

Hoeden/petten zijn in de klas niet toegestaan, behalve dinsdag 21 september (Prinsjesdag). Alle leerlingen
mogen dan hun mooiste hoed/pet mee naar school nemen en de hele dag dragen!
Adreswijziging of andere gegevens gewijzigd? Geef het online door! https://www.obsutskoat.nl/Contact

Welkom op school!
Tygo Dijkstra is gestart in groep 1. We wensen hem een fijne tijd op De Utskoat.

Parro gaat van start
Vanaf dit schooljaar gaan we gebruik maken van Parro. De
oudercontactapp waarmee leerkrachten school gerelateerde
informatie handig kunnen delen. Parro is een onderdeel van
ons leerling registratiesysteem. Om de Parro app te activeren
krijgt u binnenkort twee emails. Eén mail vanuit Parro om de
app te downloaden en één vanuit ParnasSys om een account
aan te maken waarmee u kunt inloggen in Parro.

Sinds kort heeft onze school een facebookpagina! Deze is te vinden via: OBS De Utskoat
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Een leerlingarena?
Wij vinden het belangrijk om te weten wat onze leerlingen van de school en het onderwijs vinden.
Daarom gaan wij 21 september direct na schooltijd een leerlingarena houden. Uit de groepen 5 t/m 8
worden acht leerlingen gevraagd om mee te praten over een aantal onderwerpen waar wij als
leerkrachten meer over willen weten.
Hoe werkt een leerlingarena?
De leerlingen gaan met een leerkracht in een kring zitten. Een leerkracht begeleidt het gesprek door het
stellen van open vragen. De andere leerkrachten zitten buiten de kring en luisteren. Tijdens het gesprek
wordt door een van de leerkracht notulen gemaakt. De leerlingarena duurt ongeveer een half uur. De
leerlingarena geeft lerarenteams feedback op het onderwijs en er kunnen suggesties voor verbeteringen
gedaan worden. Het is dus de bedoeling dat het een inspiratiebron is om het onderwijs nog beter te
maken.
De onderwerpen van de leerlingarena worden ook in de klas besproken, zodat de leerlingen die
meedoen weten hoe er in de klas over gedacht wordt. Dit jaar wordt het gebruik van het schoolplein
waaronder de pannakooi en de speelgoedkist met de leerlingen besproken.
Ouders van leerlingen die meedoen aan de leerlingarena worden hiervan op de hoogte gesteld.

Ontwikkelingen in dit schooljaar
Onderwijs is voortdurend in ontwikkeling, ook op De Utskoat. Hieronder kunt u lezen wat de ambities
voor het schooljaar 2021-2022 zijn.
•
•
•
•
•

•
•
•
•

De Utskoat gaat de geschiedenismethode ‘Wijzer! Geschiedenis!’ implementeren in groep 5 t/m 8.
De Parro app wordt in gebruik genomen.
We gaan ons verdiepen/oriënteren op begrijpend lezen. Willen we een nieuwe methode of gaan we
begrijpend lezen anders aanpakken.
Teambreed wordt een cursus executieve functies gevolgd. Executieve functies worden bijvoorbeeld
bij het starten met een taak en het richten en vasthouden van de aandacht gebruikt.
De rekenmethode willen we aanvullen met meer oefenen in automatiseren. De methode ‘Met
sprongen vooruit’ wordt hierbij gebruikt. Dit is een methode die o.a. gebruik maakt van bewegend
leren.
De doorgaande lijn van de taal en de schrijfmethode wordt onder de loep genomen.
Er worden flink wat nieuwe Fryske (voor) leesboeken aangeschaft. We krijgen hier subsidie voor. Zo
kunnen we van een C naar een B-profiel doorstromen.
We gaan over op een ander leerlingvolgsysteem. Dit systeem heet IEP en zegt op een meer
kindvriendelijke manier te toetsen.
Vorig schooljaar is een start gemaakt om de zorgstructuur effectief weg te zetten, zowel digitaal als
in de klassenmappen. Dit gaan we verder verbeteren.
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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 (of Parro wanneer deze is ingevoerd) 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.
Voor de tweede dag kan het zijn dat de desbetreffende groep niet naar school kan, omdat er geen
vervanging is. Afhankelijk van de situatie krijgt uw kind dan thuiswerk mee naar huis. Uiteraard
proberen we dit zo tijdig mogelijk aan te geven.
De telefoonboom van uw kind(eren) heeft u via de groepsleerkracht ontvangen.

De bieb gaat weer open!
Vanaf donderdagmiddag 30 september is de schoolbibliotheek van 12.30 t/m
14.30 uur geopend. Alle groepen krijgen de gelegenheid om boeken te ruilen.
Om ouders ook de gelegenheid te geven boeken met hun kind uit te zoeken, is de
bieb na schooltijd nog tot 14.30 uur open.

Een berichtje van Beweegteam Súdwest-Fryslân
Wij zijn op zoek naar jullie! In heel Friesland en dus ook in onze gemeente zetten sportverenigingen
tijdens de ‘Nationale Sportweek’ hun deuren open. Graag brengen wij dit prachtige, sportieve aanbod
bij jullie onder de aandacht.
De Wike
Ga jij je ook opgeven voor hele leuke activiteiten tijdens ‘De Wike’ van
17 t/m 29 september?
Kom lekker korfballen, zwemmen, survivallen of rugby’en. Er is van alles
te doen!
Klik hier voor het promotiefilmpje.
Er zijn activiteiten voor kinderen t/m 12 jaar, jongeren van 12 t/m 18 jaar en voor volwassenen/18+.
Aanmelden via: dewike.frl
Met dank aan alle verenigingen die de deuren openen!
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Kinderpostzegelactie 29 september van start
Van woensdag 29 september t/m woensdag 6 oktober gaat de 73e editie van de Kinderpostzegelactie
van start. De leerlingen van groep 7 en 8 gaan weer op pad om verschillende producten te verkopen. De
kinderen komen fysiek of digitaal langs de deuren.
Hoe de leerlingen dit jaar langskomen kunt u lezen op www.kinderpostzegels.nl

Floralia
Vrijdag 1 oktober is het weer zover! De Floralia! Dit jaar is er een online-programma!
Hoe laat? 17.00-18.00 uur
Wat is er zoal te doen?
• bingo
• tentoonstelling van de ik-dozen
• verloting

Meedoen doet u via de facebookpagina van OBS De Utskoat. U gaat naar de facebookpagina van OBS De
Utskoat Witmarsum en wordt lid. Vervolgens kunt u live deelnemen via het TV symbool.

Team o.b.s. De Utskoat!
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