Nieuwsbrief schooljaar 2017/2018
september - nummer 1

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. Helaas is juf Jannie niet fit genoeg om aan het nieuwe schooljaar
te beginnen. We wensen juf Jannie van harte beterschap!
Sem Elgersma gaat proefdraaien in groep 1. We wensen Sem een fijne tijd op De Utskoat!

Inzet Jannie tol
Het heel vorige schooljaar is Jannie Tol gedeeltelijk arbeidsongeschikt geweest. Door een parttime inzet
van haar hebben we geprobeerd om langdurige en volledige uitval te voorkomen. Helaas lijkt dat niet te
lukken. Op advies van de bedrijfsarts zal Jannie voorlopig voor 100 % ziekgemeld worden en dus niet
aan het werk gaan. Uiteraard is dit heel spijtig voor Jannie en ook voor groep 1-2.
De huidige invaller, Maryan van der Molen, zal op donderdag en vrijdag ingezet blijven. Vanwege andere
werkzaamheden is uitbreiding van haar inzet niet mogelijk.
Voor de korte termijn hebben we Michelle Lankreijer bereid gevonden om de inval voor de maandag
t/m de woensdag te verzorgen.
Voor de lange(re) termijn zoeken we nog een structurele oplossing. Zodra we die gevonden hebben,
zullen we dit met u delen.
Ik ga er vanuit u zo voldoende te hebben geïnformeerd.
met vriendelijke groet
Bertus Rietman
directeur Onderwijsteam 3

Hoe starten we dit schooljaar?
Komende maandag (4 september) starten we met een inloop voor
ouders. Deze inloop is van 8.30 – 9.00 uur. Alle ouders zijn van harte
welkom om samen met de 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!
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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.

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 25 september wordt in de groepen 1/2, 7/8 en donderdag 28 september in de groepen 3/4,
5/6 een informatieavond gehouden. Binnenkort ontvangt u hier een uitnodiging voor .

Een berichtje van de bieb
Vanaf donderdagmiddag 7 september is de schoolbieb weer open.

Belangrijke data!
Ma 4 september
Woe 13 september
Ma 25 september

Woe 27 september
Do 28 september
Di 3 oktober
Woe 4 oktober
Vr 13 oktober

8.30 – 9.00 uur inloop voor ouders/ luizencontrole
Ontruimingsoefening onder schooltijd
Informatieavond groep 1/2 (19.00-19.45 uur)
Informatieavond groep 7/8 (20.00-20.45 uur)
Start kinderpostzegels
Informatieavond groep 3/4 (19.00-19.45 uur)
Informatieavondgroep 5/6 (20.00-20.45 uur)
Ouderavond continurooster (19.30-9.00 uur)
Schoolschaatsen groep 5-8
Floralia 17.00-19.00 uur, groep 5-8 ’s middags vrij

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