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Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt de nieuwsbrief van november. Wij wensen u veel leesplezier!
Een aantal ouders (de versiercommissie) heeft de school omgetoverd in Sinterklaassfeer. De lootjes bij
groep 5-8 zijn getrokken en Sinterklaas is in Witmarsum aangekomen. Kortom laat de feestmaand
december maar beginnen! Ook de eerste ronde van de oudergesprekken is bijna afgerond.
Fleur Krol is aan het proefdraaien in
groep 1 en Jelany van Coevorden is
inmiddels al 4 jaar. We wensen
beide kinderen een fijne tijd op De
Utskoat.
De Sintkleurplaten in de hal vallen
goed in de smaak bij de leerlingen.
Regelmatig is een groepje leerlingen
aan het kleuren.

Sinterklaasfeest…..als dat maar goed komt
Dinsdag 5 december is het weer zover: Sinterklaas komt op school. Om 8.30 uur ontvangt groep 1 t/m 4
hem - en de Pieten - op het kleuterplein. Ook de ouders zijn bij het verwelkomen op het plein van harte
welkom. Om ongeveer 10 voor 9 gaan de kinderen met Sinterklaas naar binnen om het feest daar verder
te vieren. Sint komt eerst bij de kinderen van De Utskoat in de klas en gaat daarna naar De Bonkelder.
De kinderen zijn al druk leuke liedjes, dansjes en andersoortige activiteiten aan het oefenen, om Sint en
de Pieten tijdens hun bezoek te laten zien en horen! Wij hopen natuurlijk dat er een goed gevulde zak
met cadeautjes meegekomen is, maar dat blijft natuurlijk spannend… De kinderen komen gewoon om
11.45 uur uit. ‘s Middags start school om 13.15 uur.
Groep 5 t/m 8 heeft lootjes getrokken en is op dit moment
waarschijnlijk druk aan het knutselen om een passende
surprise met gedicht te maken. Ook zij vieren ’s ochtend 5
december het Sinterklaasfeest.
's Middags gaan de leerlingen gewoon naar school.
Cadeau, surprise & gedicht maandagmiddag 4 december
mee naar school nemen!
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Kerst
Alvast even in het kort hoe de kerstviering er dit jaar uit ziet. Donderdag 21 december worden de
leerlingen om 17.30 uur (op de kalender staat 17.00 uur en klopt dus niet) op school verwacht voor het
UtskoatKerstdiner. De uitnodiging hiervoor krijgt u binnenkort. De kinderen gaan die dag op de normale
tijden naar school.
Vrijdag 22 december gaan de kinderen van de groepen 3 t/m 8 onder schooltijd kerststukjes maken.
Voor alle groepen begint om 11.45 uur de kerstvakantie.

Veiligheidscoördinator
Je veilig voelen op school is voor iedereen van belang. Als kinderen zich niet veilig voelen kan dat nadelig
zijn voor hun ontwikkeling. In eerste instantie is de leerkracht de aangewezen persoon om met signalen
van leerlingen aan de slag te gaan en mee te denken over mogelijke oplossingen.
De veiligheidscoördinator (op De Utskoat is dit Ingrid Kram) inventariseert en analyseert, samen met de
intern begeleider, de binnengekomen signalen en maakt dit bespreekbaar. Het doel is om voor alle
betrokkenen op school een veilige omgeving te creëren. (Een voorbeeld zie fietsen in het fietsenhok)

Fietsen in het fietsenhok
De laatste tijd zien we regelmatig dat er op het grote plein fietsen worden/zijn omgegooid in het
fietsenhok. Dit komt de fietsen natuurlijk niet ten goede. De leerkrachten hebben in de groepen met de
leerlingen hierover gesproken. Er is afgesproken dat er voor schooltijd en in de pauze niet meer in het
fietsenhok wordt gespeeld.

Belangrijke data!
Di 5 december
Do 21 december
Vr 22 december
Kerstvakantie
Ma 8 januari
Ma 15 januari

Sinterklaas
Kerstdiner 17.30-18.30 uur
Kerststukjes maken (groep 3-8, leerlingen nemen zelf materialen mee)
groep 5-8 ’s middags vrij
23 december t/m 7 januari
Inloop voor ouders 8.30-9.00 uur/ luizencontrole
Start CITO toetsweken (2 weken)

Het team van o.b.s. De Utskoat wenst iedereen een fijne Sinterklaas!
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