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Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt de nieuwsbrief van juli. In deze nieuwsbrief een veelheid aan informatie.

VEEL LEESPLEZIER!
Nog twee weken en dan is het zomervakantie. Het team is druk bezig met de afronding van dit
schooljaar en de voorbereiding van komend schooljaar. Dinsdagmiddag 10 juli zijn de leerlingen vrij en
gaan de leerkrachten de resultaten van de leerlingen met elkaar bespreken.
Het einde van een schooljaar betekent dat er afscheid genomen gaat worden van groep 8. Ook nemen
we afscheid van juf Marije, juf Nienke en meester Jelle. Juf Marije gaat volgend jaar vier dagen per week
in groep 4/5? in IJlst aan de slag, meester Jelle zijn stage zit erop en juf Nienke haar contract loopt af.
Allemaal, heel erg bedankt voor jullie inzet!
Maud van der Wei en Arne van Zandbergen zijn aan het proefdraaien in groep 1. We wensen beide
kinderen een fijne tijd op De Utskoat.
Michelle Lankrijer komt ons team volgend jaar versterken. Zij gaat van maandag t/m woensdag in groep
5/6 werken. Michelle is voor velen een bekend gezicht bij ons op school. Hieronder stelt zij zich voor aan
degene die haar nog niet kennen. We wensen juf Michelle komend schooljaar veel werkplezier toe!
Juf Evelyne gaat na de zomervakantie met zwangerschaps -en bevallingsverlof. We wensen haar een
mooie tijd.

Even voorstellen!
Via deze weg wil ik me graag voorstellen. Ik ben Michelle Lankreijer, 25 jaar en ik woon sinds 2 jaar in
Wommels samen met mijn vriend en twee katten. 3 jaar geleden heb ik een aantal
maanden stage gelopen in groep 2 op de Utskoat. Ik vind het bijzonder dat ik na de
zomervakantie op de maandag, dinsdag en woensdag voor groep 5/6 mag staan.
Veel bekende kinderen en ouders. Het afgelopen jaar heb ik in de invalpool van de
Gearhing gewerkt. Hierdoor heb ik op een groot aantal scholen les gegeven aan
verschillende groepen. Ik heb in deze periode veel ervaring opgedaan en daarnaast
ook veel geleerd. Na een jaar in de invalpool te hebben gewerkt, vind ik het een
mooie uitdaging om straks voor een vaste klas te staan. Ik kijk er naar uit om (weer)
een band met de kinderen op te bouwen en om ze te helpen bij hun ontwikkeling.
Ik ben blij dat ik mag samenwerken met een fijn, vertrouwd team waar ik zeker nog
veel van ga leren.
Voor nu alvast een fijne zomervakantie en tot volgend schooljaar! Michelle Lankreijer
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Rapporten en 10 minutengesprekken
Vandaag hebben de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hun rapport mee naar huis gekregen. Volgende
week wordt de voortgang met de ouders van groep 1 t/ 7 besproken. De uitnodiging van het 10minuten-gesprek is aan het rapport toegevoegd. Ook de leerlingen van groep 1/2 hebben een
uitnodiging meegekregen.

Laatste schooldag
Vrijdag 20 juli is de laatste schooldag en organiseert het team voor alle leerlingen een vossenjacht. Het
is de bedoeling dat de leerlingen van groep 6, 7 en 8 als vossen op bepaalde plekken in het dorp
rondlopen. Bij de vossen kunnen groepjes kinderen activiteiten doen die met beroepen te maken
hebben. Voor het begeleiden van deze groepjes zijn we op zoek naar ouders. Ook oud-leerlingen zijn van
harte welkom om mee te helpen. Na afloop gaan we als vanouds rond 12.00 uur pannenkoeken eten.
We draaien de laatste schooldag met een continurooster. Dit houdt in dat de kinderen gewoon om 8.30
uur op school komen en om 12.30 uur begint voor alle leerlingen de zomervakantie.
Oud-leerlingen die willen helpen kunnen zich melden bij juf Ingrid v/d Molen of door te reageren op
deze mail. Aanmelden voor het begeleiden van een groepje kan door te reageren op deze mail of via de
groepsleerkracht van uw kind(eren).

Nieuws van de schoolpleincommissie
De krasboekjes van varkentje (S)Teun hebben € 2000,- opgebracht en komt
ten goede aan de herinrichting van het plein. Een mooi bedrag! Iedereen
heel hartelijk bedankt hiervoor!

Afscheidsvoorstelling groep 8 in De Gekroonde Roskam
Onder begeleiding van groep 8-ouders zijn de leerlingen van groep 8 druk aan het werk voor
de afscheidsvoorstelling met Poppa P. 'Water voor nu en later'. Deze voorstelling is gelijk het afscheid
van groep 8 van de basisschool en wordt woensdagmorgen 19 juli aan alle leerlingen en een aantal
genodigden opgevoerd in de Roskam.

Hoe starten we komend schooljaar?
Komend schooljaar starten (maandag 3 september) we met het continurooster, zoals u weet veranderen
de schooltijden. Dit betekent ook dat de kinderen van 12.00 tot 12.15 uur lunchen in de groep en
hiervoor zelf brood en drinken meenemen. De eerste 10 minuten eten we in stilte, zodat iedereen de
gelegenheid krijgt om te eten. Snoep en frisdrank zijn niet toegestaan. Na de lunch spelen de leerlingen
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buiten onder toezicht van een teamlid. Meer informatie over het continurooster krijgt u in de eerste
nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar. Deze brief krijgt u voordat het nieuwe schooljaar start
Net als andere jaren starten we ook met een inloop voor ouders. Deze inloop is van 8.30 – 9.00 uur.
Iedereen is dan van harte welkom om samen met uw kind(eren) en de leerkrachten het schooljaar met
een kopje koffie/thee in te luiden.
Voor de leerlingen start het schooljaar om 8.30 uur!

Een berichtje van de bieb
Omdat het bijna zomervakantie is willen we graag dat de kinderen op donderdag
12 juli de boeken inleveren en/of verlengen. Ook kunnen er nieuwe boeken
uitgezocht worden om in de vakantie thuis te lezen. De kinderen van groep 8
moeten de boeken inleveren maar kunnen niet meer bij de schoolbieb nieuwe
boeken lenen, zij mogen wel hun passen houden en kunnen dan in alle
bibliotheken boeken lenen. Donderdag 12 juli is dus de laatste dag van dit
schooljaar dat de bieb open is. Donderdag 6 september gaat de bieb weer open. In
het nieuwe schooljaar is de bieb van 12.30-14.00 uur geopend.

Vakantiebieb
Zomerlezen met de VakantieBieb! Door te lezen in de zomervakantie houden kinderen hun leesniveau op
peil. Blijven lezen in de zomervakantie is daarom belangrijk en dat kan heel goed met de VakantieBieb-app
van de Bibliotheek. In de app staat een ruime selectie van digitale kinderboeken (ebooks). Voor ieder kind
vanaf zes jaar is wel iets leuks te vinden. Ook voor volwassenen is er genoeg te vinden. Het enige dat u hoeft
te doen, is de app op uw tablet of smartphone te zetten en de e‐books te downloaden. Eenmaal gedownload
kunt u de boeken offline lezen. Laat de zomer maar komen!
De nieuwste versie van de VakantieBieb is van 1 juli t/m 31 augustus beschikbaar in de App Store of Google
Play Store. Kijk voor meer informatie op www.vakantiebieb.nl

Tot slot
Dit is de laatste officiële nieuwsbrief van dit schooljaar. Het team van De Utskoat wil iedereen die een
steentje heeft bijgedragen om dit schooljaar tot een succes te maken heel hartelijk hiervoor bedanken!
De leerlingen van groep 8 (en hun ouders) wensen we veel succes op het voortgezet onderwijs. Voor alle
andere leerlingen en ouders tot volgend schooljaar!

Belangrijke data!
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Vrij 6 juli
Di 10 juli
Di 10 en do 12 juli
Do 13 juli
Woe 18 juli
Do 19 juli
Vrij 20 juli
Ma 3 sept
Do 13 september
Ma 24 september
Di 25 september
Ma 1 oktober
Vr 12 oktober

Rapport mee groep 3 - 8
’s middags alle leerlingen vrij, leerkrachten bespreken groepen volgend
schooljaar
10-minuten-gesprekken
Workshop vissen
Eindejaarsvoorstelling groep 8 onder schooltijd voor genodigden
Schoolkrant mee
Laatste schooldag, vanaf 12.30 uur voor iedereen zomervakantie
1e schooldag ,tot 9 uur inloop aansluitend luizencontrole
Ontruimingsoefening onder schooltijd
Info avond groep 1-2 (19.00-19.45 uur) groep 7-8 (20.00-20.45 uur)
Info avond groep 3-4 (19.00-19.45 uur) groep 5-6 (20.00-20.45 uur)
Alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij (leerkrachten cursus)
alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij, Floralia 17-19 uur

Team o.b.s. De Utskoat wenst iedereen een fijne zomervakantie! Milan van
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