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Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt de nieuwsbrief van oktober. Wij wensen u veel leesplezier!
Vorige week hebben we een ontzettend leuke Floralia
gehad. Het thema “Flower Power” viel goed in de smaak.
Velen, jongen oud, waren dan ook verkleed. Het team wil
iedereen bedanken die een steentje heeft bijgedragen om
dit feest tot een succes te maken!
Iris Menage en Hessel Piersma gaan in november
proefdraaien in groep 1. We wensen beide leerlingen een
fijne tijd op De Utskoat!

Op www.obsutkoat.nl meer foto’s van de Floralia!

Versiercommissie iets voor u?
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! We kunnen dit jaar weer wat hulp
gebruiken! Het gaat om ongeveer 7 avonden in het komend schooljaar, de data worden onderling
afgesproken via de groepsapp. Het is niet perse nodig creatief te zijn 😊
Heb je vragen of interesse? Neem dan contact op met Eva Miedema (e_miedema@hotmail.com / 0643078796).

De Tsjasker 4, 8748 DW Witmarsum, 0517 – 531818
www.obsutskoat.nl – utskoat@gearhing.net

Nieuwsbrief schooljaar 2017/2018
oktober - nummer 2

Onderbouwd in groep 1/2
In de kleutergroepen wordt dit schooljaar de nieuwe methode Onderbouwd online ingevoerd. In deze
methode staan iedere week een aantal doelen centraal waar met
de leerlingen aan gewerkt wordt. Bij het behalen van een doel
registeren de leerkrachten dit in Onderbouwd online. Zo krijgen
we een heel mooi overzicht van de resultaten van de leerlingen.
Bij deze methode zit prachtig materiaal, dit zult u zeker in de klas
zien staan. Zo zijn er handpoppen als Arie de letterkanarie,
Sjoerd de cijferwoerd en Mien de meetmuis. Wij hebben erg veel
zin om met deze methode aan de slag te gaan.

Nieuws van de TSO
De tussen schoolse opvang barst uit zijn voegen. Op sommige
dagen zijn er meer dan 40 kinderen. Daarom is besloten om
binnenkort de groep op te splitsen. Kinderen van groep 1 t/m 3
komen in een leeg lokaal van De Utskoat (patio). De andere
leerlingen blijven in het tso lokaal.

Welkom op het plein
Vanaf 13.05 uur is er pleinwacht op het plein. Vanaf dit tijdstip zijn de leerlingen die niet van de tso
gebruik maken welkom op het plein. Tot 13.05 uur maakt de tso gebruik van het plein.

Veiligheidstrips
Bij een veiligheidscontrole bleek dat de leerlingen gemakkelijk een vinger tussen de deur
(scharniergedeelte) konden krijgen. Wanneer u door de school loopt en de deuren goed bekijkt, ziet u
dat er speciale strips zijn aangebracht en dit nu niet meer kan.

Weer terug op school
Myrthe (groep 7) en Hessel (groep 2) zijn een tijdje op school op+ Terschelling geweest. Na de
herfstvakantie zitten ze weer bij ons op De Utskoat.
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Vacature passend onderwijs
PASSEND ONDERWIJS, WERKT HET?
OPR zoekt betrokken ouders en personeelsleden om mee te denken!
Alle scholen in het primair onderwijs, zowel regulier als speciaal onderwijs, zijn aangesloten bij het
samenwerkingsverband (SWV) in hun regio. Net zo als iedere school een medezeggenschapsraad heeft,
kent ook het SWV een medezeggenschapsraad: de ondersteuningsplanraad (OPR) genoemd.
Samenwerkingsverband
Schoolbestuur
School

Ondersteuningsplanraad (OPR)
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Medezeggenschapsraad (MR)

De 16 OPR leden van het SWV Friesland zijn allemaal intens betrokken bij de uitvoering van Passend Onderwijs
vanuit persoonlijke ervaringen: ze zijn ouder van een kind op de basisschool (vaak met extra onderwijsbehoeften)
of ze zijn leerkracht en hebben dus dagelijks te maken met een passend aanbod voor kinderen (vaak met extra
onderwijsbehoeften). Onder het SWV Friesland vallen ca. 60 schoolbesturen, die in een ondersteuningsplan
hebben vastgelegd hoe de scholen een passend onderwijsaanbod in Fryslân realiseren.
De belangrijkste taak van de OPR is het jaarlijks instemmen met het ondersteuningsplan. Als OPR stellen we ons
daarbij de volgende vragen: kunnen alle kinderen in Friesland het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben, is in dit
plan ook het aanbod voor de kinderen met extra onderwijsbehoeften gegarandeerd? Waar liggen knelpunten,
waar moeten we het bestuur vragen beleid bij te stellen en hoe gaan we dat aanpakken? Vinger aan de pols op de
werkvloer (personeel en ouders) en daarbij een open communicatie naar de bestuurders, dat zien we als
belangrijkste opdracht voor de OPR de komende jaren.

Enkele redenen om u kandidaat te stellen voor de OPR:
1. U praat mee over en heeft invloed op de manier waarop het basisonderwijs aan alle leerlingen
georganiseerd wordt;
2. U denkt mee over de manier waarop extra ondersteuning aan leerlingen geboden kan worden;
3. U bouwt kennis en kunde op over het bredere netwerk waarin uw school deelneemt en kunt deze
kennis gebruiken binnen uw eigen school;
4. U wordt gefaciliteerd in uw deelname aan de ondersteuningsplanraad;
5. U leert nieuwe en enthousiaste mensen kennen.
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Verkiezingen in 2017

We zijn op zoek naar betrokken ouders en personeelsleden die de OPR willen versterken. Daarom
organiseren we nu verkiezingen. Er zijn 3 vacatures voor ouders en 1 vacature voor een personeelslid
regulier onderwijs.
Uitgebreide informatie over deelname aan de OPR, de kandidaatstelling en de verkiezingen, kunt u
vinden via de link www.passendonderwijsinfryslan.nl/verkiezingen.
U kunt daar tevens een format downloaden, waarmee u zich kandidaat kunt stellen.
Stuur uw aanmelding voor 31 oktober 2017 naar oprfriesland@gmail.com.

Belangrijke data!
23 t/m 27 oktober
Ma 30 oktober
Woe 1 november

Woe 8 november
Do 9 november
Za 11 november
Di 14 november
Woe 22 november
27 t/m 30 november
Di 5 december
Do 21 december
Vr 22 december

herfstvakantie
luizencontrole
Schoolschaatsen groep 5-8
Schoolschaatsen groep 5-8
Schoolkrant mee
Sint Maarten
Adviesgesprekken voortgezet onderwijs groep 8
Leerlingen vrij (leerkrachten Gearhingdag)
Oudergesprekken op uitnodiging (groep 3 iedereen)
Sinterklaas
Kerstdiner 17-18 uur
Vrijdagmiddag groep 5-8 vrij

Het team van o.b.s. De Utskoat wenst iedereen een fijn herfstvakantie!
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