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Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt de nieuwsbrief van februari. Wij wensen u veel leesplezier!
De leerlingen hebben de afgelopen weken flink wat CITO toetsen gemaakt. De leerkrachten hebben de
resultaten inmiddels in het rapport verwerkt. Vandaag hebben alle leerlingen van groep 3 t/m 8 hun
rapport mee naar huis gekregen. Komende week zijn voor alle groepen de 10 -minuten-gesprekken
gepland.
Na de kerstvakantie is groep 1 uitgebreid met Larsse Veth.
We wensen Larsse een fijne tijd op De Utskoat!

De flessenactie voor het aanschaffen van nieuwe bankjes op het
plein verloopt voortvarend. Prachtig dat er al zoveel lege flessen
op De Bonkelder en De Utskoat zijn ingeleverd. Vooral flessen
blijven inleveren!!!!!!!!!!

Dat er tegelijkertijd ook doppen worden gespaard voor
blindengeleidehonden is natuurlijk een mooie win-win situatie.

Circusvoorstelling? U komt toch ook kijken!
De laatste week voor de voorjaarsvakantie houden we
schoolbreed een circusproject. Alle groepen volgen onder
andere een workshop. Deze workshops worden gegeven door
Sander Balk, bekend van zijn circus, Circus Salto - Sander &
Friends. Tijdens deze workshop werken we toe naar een
circusshow. Alle ouders en andere belangstellenden zijn van
harte welkom om het resultaat op vrijdagochtend 23 februari te
komen bekijken in de gymzaal. De zaal gaat 10.15 uur open.
Voor alle leerlingen begint dan om 11.45 uur de
voorjaarsvakantie!
Na de voorstelling gaan de leerlingen vanuit de gymzaal naar huis!
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Komen en gaan
Juf Stijntje haar ouderschapsverlof zit er bijna op. Na de voorjaarsvakantie gaat juf Stijntje op maandag t/m
woensdag weer aan de slag in groep 3/4. Juf Evelyne werkt dan op de donderdag en de vrijdag. Dit betekent dat
we 23 februari afscheid van juf Femke nemen. We nemen niet helemaal afscheid van juf Femke, want zij kan na
de voorjaarsvakantie in ons onderwijsteam in Makkum aan de slag.
Juf Jannie is de laatste weken steeds meer op school en in de klas te vinden. Haar herstel gaat nu echt de goede
kant op. Het is de bedoeling dat juf Jannie iedere week een dagdeel meer gaat werken en in april weer volledig
groep 1/2 draait. Afgelopen week hebben we daarom al afscheid van juf Maryan genomen. Zij heeft inmiddels
een invalbaan in Leeuwarden.
Juf Maryan en juf Femke bedankt voor jullie inzet op De Utskoat!

Schoonmaakavond-ouderhulp
Sinds een aantal jaren hebben we de grote schoonmaak weer
geïntroduceerd op school. De reguliere schoonmakers doen
hun best, maar zijn gebonden door beperkt budget en
strenge regels. We hebben als ouders met elkaar afgesproken
dat we met z’n allen een handje zouden helpen. Afgesproken
is dat alle ouders twee maal in de 8 jaar dat een kind op
school zit helpen met het schoonmaken. Dit doen ze als hun
kind in groep 4 en in groep 7 zit. De OR organiseert dit dan
eenmaal per jaar rond februari/maart. Ook dit jaar gaan we
weer aan de gang en wel op:
Dinsdagavond 13 maart 2017 om 19.00 uur
We kunnen deze ouderinzet als school of ouderraad niet verplicht stellen, al heeft het de steun van de
medezeggenschapsraad en de ouders. Maar we doen wel een beroep op de ouders om hier aan mee te
helpen. Gezamenlijk kunnen we dan de ‘werkplek’ van onze kinderen schoon maken èn houden. Alle
ouders van groep 4 en 7 krijgen binnenkort een uitnodiging, maar het zou natuurlijk fijn zijn als jullie dit
alvast in de agenda willen zetten!

CITO leerlingvolgsysteem
In de maand januari zijn in alle groepen de CITO toetsen van het leerlingvolgsysteem afgenomen. Bij de
groepen 1/2 gaat het om voorbereidend rekenen en lezen. Voor de groepen 1/2 is dit jaar het laatste
jaar dat via CITO getoetst wordt. We stappen over op Onderbouwd. Bij Onderbouwd worden de kleuters
gerichter gevolgd. We kunnen zo de ontwikkeling van de kleuters beter in kaart brengen.
Vanaf groep 3 worden de vakken spelling, begrijpend lezen, rekenen en technisch (tempo) lezen
getoetst. De resultaten worden omgezet in een vaardigheidsscore. Niveau 1, 2 en 3 is op of boven de
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norm, niveau 4 en 5 is onder de norm. Er kan zo worden gekeken of een kind voldoende vooruit is
gegaan, extra zorg of juist extra uitdaging nodig heeft. Tijdens de 10-minuten-gesprekken zijn de scores
bekend en worden deze met u besproken. De uitslagen van het CITO leerlingvolgsysteem worden ook op
groepsniveau en schoolbreed geanalyseerd. Op deze manier kunnen we alle groepen goed volgen.

Plaatsingswijzer
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Friesland werken met de Plaatsingswijzer.
Vanaf groep 6 worden alle resultaten van uw kind op de toetsen van het CITO
Leerlingvolgsysteem meegewogen om het instroomniveau voor het voortgezet
onderwijs te bepalen. Voor meer informatie over de Plaatsingswijzer kunt u kijken
op de site: www.plaatsingswijzer.nl
De CITO eindtoets gaat hierdoor een minder grote rol spelen, maar de resultaten
van het leerlingvolgsysteem des te meer. De CITO eindtoets wordt in april afgenomen.

Open dagen voortgezet onderwijs
De komende maanden staan een aantal informatie- en doedagen voor het voortgezet onderwijs
gepland. De leerlingen van groep 8 krijgen via de eigen leerkracht de nodige informatie hierover. Op
onderstaande linken kunt u meer over de scholen lezen waar onze leerlingen vooral naar toe gaan.
www.marnecollege.nl
www. vestdijk.nl
www.nordwincollege.nl

Belangrijke data!
Di 6 en do 8 februari
Woe 14 februari
Vr 23 februari
24 februari t/m 4 maart
Ma 5 maart
Di 13 maart
Do 29 maart
Vr 30 maart
Ma 2 april

10-minuten-gesprekken n.a.v. het rapport
School gesloten, leerkrachten staken
Circus in de sporthal, zaal 10.15 uur open
Groep 5 t/m 8 ’s middags vrij
voorjaarsvakantie
luizencontrole
Schoonmaakavond 19.30 uur (ouders groep 4 en 7)
Paaslunch onder schooltijd
Continurooster voor alle leerlingen (8.30 – 14.00 uur)
Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij
2e Paasdag, alle leerlingen vrij

Team o.b.s. De Utskoat!
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