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Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt de nieuwsbrief van mei. Wij wensen u veel leesplezier!
Groep 1 -2 is inmiddels op schoolreis geweest naar Aqua Zoo in Leeuwarden en heeft een prachtige dag
met heerlijk weer gehad. Deze week gaat groep 3-6 samen met de middenbouw van Pingjum met
schoolreis naar Julianatoren in Apeldoorn. Groep 7-8 moet nog even geduld hebben. Zij gaan eind juni
met schoolkamp naar het Kameleondorp in Terhorne.
Arne Zandbergen gaat vanaf eind mei proefdraaien in
groep 1. We wensen Arne een fijne tijd op De Utskoat.
Achter de schermen is het team van De Utskoat druk
bezig met de voorbereidingen voor komend schooljaar.
De formatie is zo goed als rond. U kunt hier binnenkort
een informatiebrief over verwachten!
Op de website staan binnenkort foto’s van de schoolreisjes.

Oproepje namens de versiercommissie
"Hou je van aanpakken en lijkt het je leuk om de school leuk te versieren?!”
De versiercommissie zorgt er iedere keer voor dat onze school weer wordt aangekleed naar het seizoen
of thema van het jaar. De kinderen vinden het prachtig! Maar om alles zo mooi te versieren is er wel
wat werk te doen. Dit kan eigenlijk alleen als het met een groep mensen samen wordt gedaan. Wie zou
ons willen komen helpen komend schooljaar? Het gaat om ongeveer 7 à 8 avonden in het schooljaar.
Het is niet perse nodig creatief te zijn
Heb je vragen of interesse? Neem dan contact op met Eva
Miedema (e_miedema@hotmail.com of bel 06-43078796).

Wanneer komt de schoolfotograaf?
Vrijdag 1 juni komt de schoolfotograaf op school. Er worden individuele foto’s,
klassenfoto’s en gezinsfoto’s van broertjes en zusjes gemaakt. Voor de
gezinsfoto’s mogen broertjes en zusjes die nog niet op de basisschool zitten ook
op de foto. Hier starten we om 8.30 uur mee, zodat zij niet zo lang hoeven te wachten. Wilt u aan de
groepsleerkracht doorgeven wanneer u hier gebruik van wilt maken? De leerlingen van groep 1-2 mogen
die dag een knuffel meenemen. Van hen wordt één foto met en één foto zonder knuffel gemaakt. Uit
ervaring blijkt dat de foto’s op deze manier mooier worden.
De fotograaf adviseert kleurrijke (geen fluorescerende) kleding. Alleen zwarte of witte kleding geeft
vaak een minder resultaat.
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CITO-uitslagen
Inmiddels is de uitslag van de CITO eindtoets van groep 8 binnen. In onderstaand schema kunt u zien
welk advies de leerlingen gekregen hebben. Wij zijn tevreden met het resultaat!
School
aantal leerlingen
VMBO-kader
1
VMBOtheoretisch/HAVO 1
HAVO
1
VWO
1
Ook de entreetoets van groep 7 is binnen. Deze uitslagen worden tijdens de komende rapportgesprekken in juli met de ouders besproken. We zijn dit jaar nog niet klaar met de CITO toetsen. Vanaf
11 juni staat het afnemen van het CITO leerlingvolgsysteem op het programma. Aangezien het
leerlingvolgsysteem steeds belangrijker wordt voor de keuze van het vervolgonderwijs, hopen we
dat alle leerlingen voldoende uitgerust deze toetsen kunnen maken

Kiezel en Druppel
Vorig jaar heeft groep 3-4 de training 'Kiezel en Druppel' gevolgd. Het team heeft dit als zeer positief
ervaren, de kinderen waren erg enthousiast en we kregen positieve reacties van ouders. Daarom
hebben we ervoor gekozen om ook dit jaar de training weer aan te bieden.
Deze training is de voorloper van de training 'Rots en Water' en is een training om sociale vaardigheden
te oefenen en te leren. De vaardigheden hebben betrekking op het voor jezelf leren opkomen, het leren
omgaan met pesten en het maken en houden van
vrienden. Door actieve opdrachten ervaren de kinderen
hun krachten en zwakke punten, als uitgangspunt wordt de
'Kiezel/Druppelhouding' gebruikt.. De 'Kiezelhouding' leert
kinderen op zichzelf te vertrouwen en hun eigen weg te
durven kiezen, dit kan kinderen helpen om te gaan met
bijvoorbeeld groepsdruk. De 'Druppelhouding' leert
kinderen luisteren naar de mening van andere mensen. Bij
deze houding gaat het vooral over vriendschap,
samenwerken en met elkaar praten.
De 'Kiezen en Druppel' training zal ongeveer 8 bijeenkomsten in beslag nemen, is inmiddels gestart en
wordt in het speellokaal gegeven.
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Wet Privacy (AVG)
Afgelopen week is aan de ouders van groep 5 – 8 de vraag gesteld of zij wel/niet toestemming geven
voor plaatsen van foto’s in een krant. Dit heeft met de wet privacy te maken. Het team van De
Utskoat/Gearhing zijn aan het inventariseren ‘wat hier zo al bij komt kijken’. De protocollen rond deze
wet zijn nog niet rond. Dit hoeft ook niet, wel moeten we er aan werken. Zo weten we inmiddels dat de
schoolfotograaf gecertificeerd is en dus voldoet aan de eisen.
Omdat de schoolkalender dit schooljaar nog gedrukt wordt, krijgt u binnenkort de vraag of u wel/niet
toestemming geeft voor het plaatsen van een foto van uw kind(eren) en het vermelden van de
verjaardag van uw kind(eren).
Vanaf komend schooljaar is het de bedoeling om dit zoveel mogelijk in een keer aan de ouders te vragen.

Pimp de Krimp
Vanuit expeditie Witmarsum is het project 'Pimp de Krimp' aangeboden op de beide scholen in
Witmarsum. Een project waarbij leerlingen van groep 5-8 saaie/lelijke plekken in het dorp opzoeken,
deze fotograferenen en via een werkstuk laten zien hoe zij denken dat je deze plekken kunt oppimpen.
Donderdagmiddag 5 juli worden de gemaakte werkstukken aangeboden aan de wethouder cultuur en
onderwijs mevrouw Stella van Gent en politica Sietske Poepjes. Het zou erg leuk zijn als de ideeën van
de kinderen gebruikt worden om het dorp Witmarsum nog aantrekkelijker te maken!
De werkstukken worden daarna tentoongesteld in Aylvastate.

Stoepranden! Doe je mee?
De buurtsportcoaches organiseren woensdag 13 juni vanaf 13.00 uur stoepranden op het schoolplein
voor de leerlingen van groep 3 t/m 8. In de klas krijgen de leerlingen alvast een filmpje over het
stoepranden te zien. Zie voor meer informatie de flyer in school.
Aan het stoepranden zijn geen kosten verbonden.

Belangrijke data!
Do 31 mei
Vrij 1 juni
Ma 4 juni
Di 5 juni
Ma 11 juni
Di 12juni
Woe 13 juni

Schoolreis groep 3-6
Schoolfotograaf
Pimp de Krimp groep 5-8 onder schooltijd
Groep 7/8 rollatorwasstraat Aylvastate, emmer en doekje meenemen
Start CITO toetsweken (2 weken)
Groep 3-4 ’s middags excursie Pykje Fjouwer in Arum
Excursie Woudagemaal groep 7/8
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Zo 17 juni
Ma 18 juni
Vrij 22 juni
Di 26 juni
27 t/m 29 juni
Ma 2 juli
Woe 4 juli
Do 5 juli
Vrij 6 juli
Di 10 juli
Di 10 en do 12 juli
Woe 18 juli
Do 18 juli
Vrij 19 juli

Stoepranden vanaf 13.00 uur? Op het schoolplein door buurtsportcoach
Vaderdag
Schoolarts groep 2 en 8 op afspraak
’s Middags spelletjes onder schooltijd in het zwembad groep 5-8
’s Middags groep 7-8 vrij
Schoolkamp groep 7-8
Schoolarts groep 2 en 8 op afspraak
Excursie brandweerkazerne groep 7/8 gewonnen door Jordi Stoker
Aanbieden werkstukken project Pimp de Krimp aan Stella van Gent en
Sietske Poepjes, om 15 uur op het schoolplein voor iedereen
Rapport mee groep 3 - 8
’s Middags alle leerlingen vrij, leerkrachten bespreken groepen volgend
schooljaar
10-minuten-gesprekken
Afscheid groep 8 in de Roskam, voorstelling groep 1-7, Diner groep 8
aangeboden door OR
Schoolkrant mee
Laatste schooldag, vanaf 12.30 uur voor iedereen zomervakantie

Team o.b.s. De Utskoat!
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