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

VEEL LEESPLEZIER!
Wat gaat de tijd toch snel. Zo zijn we nog aan het pannenkoeken eten op de
laatste schooldag met de vakantie nog voor ons en komende maandag start
het nieuwe schooljaar alweer. We hopen dat iedereen een fijne zomer gehad
heeft.
De komende twee weken gaan alle groepen meer dan anders groeps- en
spelactiviteiten met elkaar doen. Op deze manier kunnen de leerlingen aan de
nieuwe groep en het schoolritme wennen. Dit komt de groepsvorming en de
leerprestaties ten goede. Deze weken worden ‘de gouden weken’ genoemd.
Fleur Huisman en Chloë van Zwietering gaan vanaf september meedraaien in groep 1. We wensen hen
een fijne tijd op De Utskoat!
Vlak voor de zomervakantie werd bekend dat Juf Greetje Smeding de komende maanden juf Evelyne
gaat vervangen, die met zwangerschapsverlof is. Juf Greetje werkt van woensdag t/m vrijdag in groep
3/4. Maandag en dinsdag staat juf Stijntje voor deze groep. Ook juf Greetje wensen we een fijne tijd op
De Utskoat!

Even voorstellen!
Mijn naam is Greetje Smeding. Ik ben getrouwd met Chris Schotanus en wij
hebben twee dochters. Ylse is 27 jaar woont en werkt in Amsterdam. Lyanne is
23 jaar, studeert en hoopt komend studiejaar haar master te gaan halen in
Amsterdam. De laatste 17 jaren hebben we in Appingedam gewoond. Ik heb
daar op verschillende scholen aan allerlei groepen lesgegeven, waarvan 7 jaar
groep 3 -4. Sinds augustus 2017 ben ik samen met mijn man Chris en hond
Famke naar Sneek verhuisd. Het water heeft een grote betekenis in ons leven.
In onze vrije tijd zijn wij vaak op het water te vinden met onze zeilboot. Het afgelopen schooljaar heb ik
op 2 scholen langdurige ingevallen. Ik ga het zwangerschapsverlof van juf Evelyne invullen en wens haar
een fijn verlof toe. Dinsdag 10 juni ben ik even op school geweest om kennis te maken met de
collega’s. Daarnaast hebben we de kinderen doorgesproken welke komend schooljaar in groep 3-4
zitten. Het lijkt een leuke groep vol met enthousiaste kinderen. Ik heb zin om samen met Juf Stijntje in
groep 3-4 te starten in het nieuwe schooljaar. Hoop hier samen met de leerlingen, ouders en collega’s
een goede tijd te hebben.
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Hoe starten we dit schooljaar?
We starten maandag met het continurooster, dit betekent dat de schooltijden veranderen. Hieronder
een overzicht van de schooltijden.
dag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Groep 1-2
8.30-14.00 uur
8.30-14.00 uur
8.30-12.00 uur
8.30-14.00 uur
8.30-11.30 uur

Groep 3-4
8.30-14.00 uur
8.30-14.00 uur
8.30-12.00 uur
8.30-14.00 uur
8.30-14.00 uur

Groep 5-8
8.30-14.00 uur
8.30-14.00 uur
8.30-14.00 uur
8.30-14.00 uur
8.30-14.00 uur

Net als andere jaren starten we 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 de school om 8.30 uur!

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 is niet toegestaan. In samenwerking met de
ouderraad is voor eten dat koeling nodig heeft een koelkast
aangeschaft. Iedere groep heeft een bak waar het betreffende eten in
kan. De koelkast staat in de gang bij het kamertje.
Na de lunch spelen de leerlingen tot 12.30 uur buiten onder toezicht van een teamlid.

Kriebelteam
Op de eerste schooldag gaat het kriebelteam de kinderen op luizen controleren. Wilt u er dan weer aan
denken dat uw kind geen ingewikkelde vlechten in het haar heeft en dat er geen gel wordt gebruikt.

Informatieavonden
Maandag 24 september wordt in de groepen 1/2, 7/8 en dinsdag 25 september in de groepen 3/4, 5/6
een informatieavond gehouden. Binnenkort ontvangt u hier een uitnodiging voor.
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Nieuws van de Floraliacommissie
Vrijdag 12 oktober is het weer zover: de Floralia. Dit jaar is het
thema ‘kom erbij’.
Hoe laat? 17.00-19.00 uur
Wat is er zoal te doen?
• tentoonstelling ontwerpwedstrijd
• spelletjes o.a. verloting
• eetcafé
Vrijdag 12 oktober gaan alle groepen van 8.30 -12.00 uur naar school!

Bericht privacy stichting Gearhing
Wij zijn een vooruitstrevende scholengroep. Wij zien ontwikkeling als een van de belangrijkste
opdrachten binnen het onderwijs. Dat betekent dus ook dat we de ontwikkelingen rondom privacy erg
belangrijk vinden. Als het gaat om de privacy van onze (toekomstige) leerlingen, ouders en/of
medewerkers heeft bewustwording vooral onze focus. Het afdekken van onze wettelijke
aansprakelijkheid met allerlei documenten is ook belangrijk, maar het gaat om de bewustwording van
ons handelen op dit vlak.
Functionaris Gegevensbescherming
Op dit moment zitten we dan ook volop in deze ontwikkeling. Er is een Functionaris
Gegevensbescherming aangesteld binnen de scholengroep, die we zien als een soort
vertrouwenspersoon van de privacy en de persoonsgegevens. Gaat iedereen binnen de scholengroep
zorgvuldig om met privacy van gegevens en wachtwoorden? Welke persoonsgegevens worden binnen
de scholengroep verwerkt, met welk doel en hoe lang worden gegevens bewaard?
Binnenkort vindt u meer informatie en het beleidsplan op de website van Gearhing.

Een berichtje van de bieb
Vanaf donderdagmiddag 6 september is de schoolbibliotheek van 12.30 t/m
14.00 uur weer geopend. Alle groepen krijgen de gelegenheid om boeken te
ruilen.
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Belangrijke data!
Ma 3 sept
Do 13 september
Do 20 september
Ma 24 september
Di 25 september
Ma 1 oktober
Vr 12 oktober
22 t/m 26 oktober

1e schooldag , tot 9 uur inloop aansluitend luizencontrole
Ontruimingsoefening onder schooltijd
Hebbe Smith project groep 5-6 onder schooltijd
Hobbe Smith projectgroep 7 onder schooltijd
Info avond groep 1-2 (19.00-19.45 uur) groep 7-8 (20.00-20.45 uur)
Hobbe Smith project groep 8 onder schooltijd
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
Herfstvakantie

Team o.b.s. De Utskoat wenst iedereen een fijn schooljaar!
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