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Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt de nieuwsbrief van maart. Wij wensen u veel leesplezier!
De ouders van groep 4 en 7 hebben samen met de
ouderraad flink de boender door de school gehaald.
Ook hebben deze ouders die avond de schoolkrant in
elkaar geniet. Ouders, heel hartelijk dank voor de frisse
school en het nieten van de schoolkrant!
Na de voorjaarsvakantie zijn Milan (groep 6) en Alissa
(groep 4) van Etten bij ons op school gekomen. We
wensen hen een fijne tijd op De Utskoat!
Bas Miedema gaat vanaf 19 maart naar De Wetterwille
in Sneek. Ook Bas wensen we daar een fijne tijd.
Tessa de Wild en Bauke Kuipers gaan in maart en april proefdraaien in groep 1. We wensen beide
kinderen een fijne tijd op De Utskoat.

Paaslunch
Donderdag 29 maart houden we de Paaslunch. Alle kinderen van De Utskoat eten dan op school. Deze
dag hebben we een continurooster. Dit houdt in dat de kinderen van 8.30 uur tot 14.00 uur op school
zijn.

De lunch
wordt
volledig
verzorgd
door de
ouderraad!
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Datum schoolreis groep 3 t/m 6
Op de kalender staat dat de leerlingen van groep 3 t/m 6 donderdag 24 mei op schoolreis gaan. Deze
datum is verzet naar donderdag 31 mei. Dit omdat we samen met o.b.s. It Leech uit Pingjum op
schoolreis gaan en deze datum voor beide scholen beter uitkomt. Binnenkort krijgen de ouders van
groep 3 t/m 6 meer informatie over het schoolreisje.

Geïnteresseerd in de ouderraad?
Er is een aantal ouders geïnteresseerd om zich kandidaat te stellen voor de Ouderraad. Deze ouders
draaien vanaf nu een tijdje mee met de OR. Zij kunnen zich in november, tijdens de Algemene
Ledenvergadering, officieel verkiesbaar stellen voor de OR.
Wanneer u ook geïnteresseerd bent kunt u informatie inwinnen bij Tamara Ouderkerken.

Hoe zien de Koningsspelen er dit jaar uit
De invulling van de Koningsspelen (20 april) ziet er dit jaar anders uit dan voorgaande jaren.
We houden ‘s ochtends onder schooltijd een viering in het speellokaal met als thema “Oranje”. Het is de
bedoeling dat alle groepen een toneelstukje of lied aan elkaar laten zien dat met het thema te maken
heeft. ’s Middags zijn de groepen 1 t/m 4 vrij.
De groepen 5 t/m 8 blijven op school voor de Koningslunch en gaan ’s middag tot 14.00 uur op het plein
spelletjes doen. Zij hebben die dag dus een continurooster.
Later in het schooljaar zijn er activiteiten gepland met een meer sportief karakter.

De school is door de versiercommissie in een gezellige
Paassfeer omgetoverd!
De Tsjasker 4, 8748 DW Witmarsum, 0517 – 531818
www.obsutskoat.nl – utskoat@gearhing.net

Nieuwsbrief schooljaar 2017/2018
maart - nummer 6

RVA Schoolvoetbaltoernooi groep 3/4
De regionale voetbalacademie organiseert voor alle groepen 3 en 4 in Súdwest
Fryslan een Schoolvoetbaltoernooi om het voetballen binnen deze doelgroep te
stimuleren. Ook wij doen mee met een team van 8 enthousiaste jongens en
meisjes! Op 4 april spelen ze een voorronde in Sneek. Als ze doorgaan mogen ze
op 11 april meedoen met de finaleronde in Sneek. Aan dit Scholenvoetbaltoernooi
is een goed doel gekoppeld, namelijk Kika. De organisatie heeft alle deelnemende
scholen gevraagd om voor dit goede doel geld in te zamelen. Uiteraard doen wij
hier ook aan mee! Dit willen we gaan doen middels een flessenactie. Bij het lokaal van groep 3/4 staat
een grote ton waar lege flessen ingeleverd kunnen worden. Het geld dat we hiermee ophalen wordt aan
Kika gedoneerd. Helpt u ook mee? Alvast bedankt!

Berichtje van de schoolbibliotheek
Donderdag 29 maart en 26 april is de schoolbibliotheek gesloten.
Samen met uw kind een boek uitzoeken? Dit kan op donderdagmiddag van 13.00 uur
t/m 13.15 uur.

Belangrijke data!
Vr 22 maart
Do 29 maart
Do 29 maart
Vr 30 maart
Ma 2 april
Woe 4 april
17 t/m 19 april
Vr 20 april

23 t/m 26 april
Do 26 april
27 april t/m 6 mei
Vr 4 mei
10 + 11 mei

Klassenlunch groep 7/8 (eten op school)
Paaslunch onder schooltijd
Continurooster voor alle leerlingen (8.30 – 14.00 uur)
Schoolbibliotheek gesloten
Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij
2e Paasdag, alle leerlingen vrij
Voorronde voetbaltoernooi groep 3/4
CITO eindtoets groep 8 en entreetoets groep 7
Koningsspelen: toneel en spelletjes onder schooltijd
Schooltijden: groep 1 t/m 4: 8.30 uur t/m 11.45 uur
groep 5 t/m 8: 8.30 uur t/m 14.00 uur
Oudergesprekken op uitnodiging
Schoolbibliotheek gesloten
Meivakantie
Dodenherdenking: Krans gelegd door groep 7/8 van De Utskoat
Hemelvaartsweekend, alle leerlingen vrij

Team o.b.s. De Utskoat!
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