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Voor het eerst naar “Obs. it Bynt”

Welkom op onze school!
Voor u ligt het informatieboekje voor groep 1 en 2. Door middel van dit boekje willen wij nieuwe en potentiële ouders wegwijs maken in de kleutergroep van onze openbare school it Bynt in Winsum.

Voor de eerste keer naar school gaan is leuk maar ook erg spannend… Niet alleen voor het kind, maar
ook voor de ouder. In dit boekje vertellen we zoveel mogelijk over het kleuteronderwijs op onze school.
Hiermee willen we u een zo goed mogelijk beeld geven van ons onderwijs en wat er allemaal speelt bij
ons in de klas.

Ook na het lezen van deze informatie kunt u natuurlijk nog vragen hebben en bent u zeker altijd welkom
om deze te komen stellen.

Wij hopen dat u dit informatieboekje met plezier zult lezen en dat u nieuwsgierig bent geworden naar
onze school.

Informatie over de andere groepen kunt u vinden in de schoolgids. Deze staat vermeld op onze website:
www.obsitbynt.nl.
De schoolgids kunt u ook bij de leerkrachten in een papieren versie krijgen.

Met vriendelijke groet,

Namens het team,

Klaasje de Jong en Klazien hengst
Leerkrachten groep 1 en 2
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Hoe ziet een schooldag er uit?

 ’s Morgens om 8.15 uur gaat de deur open en hebben we een inloopmoment. U kunt uw kind dan in de
klas brengen.
 De kinderen hangen hun jas aan hun eigen kapstok. Het zou fijn zijn wanneer zij zelfstandig hun jas kunnen aanen uitdoen. De kinderen leggen hun tas in de daarvoor bestemde mand in de gang en zetten hun beker in de bekerbak op het tafeltje in de gang. De bekers voor de lunch brengt de leerkracht in de koelkast.

In de klas ligt op sommige dagen al materiaal klaar op de tafel waarmee uw kind de schooldag mag beginnen.
Sommige kinderen doen een opdracht of een spelletje bij juf aan tafel. We noemen dit “ de inloop”. Op sommige dagen
beginnen we in de kring. Op woensdag mogen de kinderen iets meenemen om aan anderen te laten zien, wij noemen
dit “meeneemdag”.

Na een kwartier verzamelen we in de kring. Er is dan gelegenheid om iets te vertellen. In de kring proberen we
zoveel mogelijk naar elkaar te luisteren. Een regel is: probeer je klasgenootje te laten uitspreken.

In de klas kunnen de kinderen zien wie er die dag de hulpjes van de juf zijn. Deze kinderen zitten naast de
leerkracht en mogen allerlei karweitjes doen, zoals bijv. de tassen uitdelen voor het fruit eten.
 In de kring vinden diverse activiteiten plaats zoals voorlezen, taalspelletjes, rekenactiviteiten en muziek. Twee
keer per week is er een activiteit uit de methode “Trefwoord”, een methode voor levensbeschouwelijk onderwijs die
door de hele school gebruikt wordt. De activiteiten leggen afwisselend het accent op levensbeschouwing of sociaalemotionele ontwikkeling.
 Na de kring begint de werkles. Tijdens deze werkles observeert en begeleidt de leerkracht de kinderen bij het
maken van knutselwerkjes of opdrachten met ontwikkelingsmateriaal.

Na de werkles verzamelen we weer in de kring. De hulpjes delen de tassen uit, we zingen een lied en gaan
fruit eten en drinken. U kunt uw kind een bakje met wat fruit of een boterham en wat drinken meegeven.

Daarna gaan de kinderen naar buiten of gymmen in het speellokaal in school. Daar doen we spelletjes of
zetten een parcours uit met allerlei activiteiten. De kinderen gymmen in een gymbroekje of legging, een gymshirt en
op gymschoenen met elastieksluiting of klittenband. De gymkleding en schoenen graag voorzien van de naam. Wilt u
ervoor zorgen dat de gymkleding gemakkelijk aan en uit te trekken is. Ook is het fijn als uw kind zichzelf aan en uit kan
kleden. De tas met gymkleding van uw kind blijft op school. Voor elke vakantie krijgt uw kind de tas mee naar huis om
de kleding te wassen. Wilt u dan ook kijken of de gymschoenen nog passen? Groep 2 gaat op woensdag met meester
Kees naar de gymzaal.


Aan het eind van de ochtend wordt er een kringactiviteit gedaan met taal, rekenen of muziek.

 Om 11.55 lunchen de kinderen met de leerkracht in het lokaal. Van maandag t/m donderdag mogen de kinderen
een bakje met brood en een beker met drinken meenemen. Het drinken kan in een aparte bak geplaatst worden, deze
bak wordt tot de lunch in de koelkast bewaard. Ook nemen de kinderen een theedoek mee, dit is voor het knoeien.
Om 14.15 uur gaat de school uit. De leerkracht loopt met de groep mee naar buiten. Op vrijdag duurt de schoolochtend tot 12.15 uur. De ouders wachten in het doodlopende stukje straat naast de school. Wilt u dit stukje straat en de
kruising vrijhouden van auto’s, zodat we een goed overzicht houden op de kinderen?

 Na de lunch starten we met weer een taal, reken of muzikale activiteit in de kring.
Daarna is er tijd voor vrij spel in de hoeken of met ontwikkelingsmateriaal. Door middel van het digitale kiesbord kiest
een kind een activiteit.- Daarna is er tijd voor buitenspel of een spel in de klas.
We eindigen de middag in de kring.
Nb. De volgorde van deze activiteiten kan soms verschillen.


Om 14.15 uur is de schooldag afgelopen.
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Wat leert mijn kind op it Bynt?
In groep 1 en 2 ontwikkelen de kinderen zich op verschillende gebieden.
Er wordt gewerkt met activiteiten uit de methode “kleuterplein”
waarin aandacht is voor taal, rekenen, muziek, beweging, wereldoriëntatie en knutselactiviteiten, ingebed in een thema.
Vanuit de doelen die we stellen, kiezen we een thema dat zoveel
mogelijk aansluit bij dat wat de kinderen op dat ogenblik bezighoudt, bijv. de seizoenen, familie, de boerderij, post. Maar ook
komen de feesten aan bod, zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen.
Iedere dag wordt er een kring gehouden om de taal en –of
reken ontwikkeling te stimuleren. Er wordt per dag verschillend
ontwikkelingsmateriaal aangeboden wat aansluit bij de ontwikkeling van de kinderen.
Tijdens het kringgesprek ligt het accent op gespreksvaardigheden. Verslag doen, belangstelling hebben, elkaar vragen stellen, wachten tot je aan de beurt bent, elkaar uit laten spreken. Allemaal zaken die je als kleuter vaak nog
moet leren Zo wordt o.a. de taalschat uitgebreid, leren ze zich te uiten, ervaringen te verwoorden en op elkaar
te reageren. De talige materialen zoals prentenboeken, stempels, taalspelletjes en dergelijke stimuleren deze ontwikkeling nog extra.
Bij rekenen is er aandacht voor de telrij, allerlei activiteiten rond getalbegrip en werken we met rekenkundige begrippen als: meer, minder, evenveel, licht, zwaar, kort, lang, leeg en vol. De voertaal op “it Bynt” is Nederlands. De
kinderen worden in hun moedertaal opgevangen en geleidelijk aan wordt er steeds meer Nederlands gesproken.
Tijdens de werkles kunnen de kinderen op hun eigen niveau werken met de verschillende ontwikkelingsmaterialen. Zo kunnen ze werken met lotto’s, puzzels, blokken, creatieve materialen, enz. In groep 2 worden hier activiteiten aan toegevoegd die toewerken naar het aanvankelijk lezen en rekenen. Ook wordt er in groep 2 gewerkt
met voorbereidende schrijfoefeningen. Eens per week wordt er een oefening gedaan die voorbereidt op het leren
schrijven in groep 3. Het accent ligt op het kunnen maken van een vloeiende, doorgaande beweging, een goede
schrijfhouding en een goede potloodgreep.
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De eerste weken op school...
Voordat uw kind echt 4 jaar wordt en naar onze school
gaat, maken u en uw kind eerst kennis met de
leerkracht(en) en de kinderen van de groep.

Om met u en uw kind kennis te maken maakt u een
afspraak voor een intakegesprek op school. Zo’n eerste
kennismaking is zeker belangrijk om het voor uw kind zo
makkelijk mogelijk te maken op zijn allereerste schooldag.
Tijdens de kennismaking stelt de leerkracht aan de hand
van het inschrijfformulier vragen aan u als ouder om zo
een zo goed mogelijk beeld van uw kind te krijgen. Dit
zijn vragen rond de interesses, ontwikkeling en zelfstandigheid van uw kind. Uiteraard vertelt de leerkracht wat u
van school kunt verwachten en hoe een schooldag eruit ziet.
Vervolgens krijgt uw kind leuke welkomstattentie en plant samen met u een aantal dagdelen voor het proefdraaien.
Voordat uw kind echt op school komt, mag hij/zij eerst twee dagdelen proefdraaien. Deze periode is om te wennen
aan de nieuwe situatie en er is ook de mogelijkheid dat de ouder eerst nog even mee gaat in de klas. Zo gaat de
overgang van thuis naar school zo soepel mogelijk en zal uw kind zich snel thuis voelen bij ons in de klas.
Uiteraard is er tijdens de eerste schoolmomenten steeds even een extra terugkoppeling over hoe de dag is gegaan.
Het kan zijn dat uw kind door de vele indrukken erg moe is. Het ene kind kan al hele dagen naar school, een ander
heeft eerst genoeg aan alleen de ochtend. In overleg is het altijd mogelijk hier een passend ritme in te zoeken.
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Wanneer naar groep 2...
Aan het eind van groep 1 wordt gekeken welke kinderen
naar groep 2 gaan. Meestal stromen de kinderen gewoon
door naar de volgende groep. Soms is het in het belang
van het kind beter een groep nog eens te doen.
Bij de kinderen die in oktober, november en december op
school zijn gekomen, wordt specifiek bekeken of een verlenging van groep 1 of doorstroom naar groep 2 goed is
voor het kind. Deze groep leerlingen valt namelijk onder
de zogenoemde “vroege leerlingen” en heeft de mogelijkheid eerder naar groep 2 door te stromen. Er wordt door de leerkrachten, intern begeleider en ouders gekeken wat
de beste beslissing is. Altijd staat het belang van het kind voorop! Observaties van de leerkracht en resultaten van
observatielijsten omtrent sociaal -emotionele ontwikkeling worden meegenomen in het besluit.
Het definitieve besluit wordt genomen door de schoolleiding na overleg met de leerkrachten, intern begeleiders en
de ouders van het kind.

Groep 2 is iets anders dan groep 1; al is de scheiding in de praktijk vaak minder duidelijk zichtbaar.
In groep 2 gaan de kinderen steeds meer bezig met voorbereidende lees-, schrijf - en rekenactiviteiten. Dit is voor
de meeste kinderen ook de gevoelige periode en zo pikken ze het extra snel op. De activiteiten worden spelenderwijs gedaan met spelletjes, concreet materiaal, bewegingsspelletjes, etc. Op maandagmiddag na de lunch gaat
groep 2 naar groep 3. Op deze middag spelen de kinderen samen buiten, lezen we voor en doen we een circuit met
speel– leeractiviteiten. Het kan zijn dat er in de loop van dit schooljaar nog een middag in groep 3 bij komt. De
bedoeling is om de overgang tussen groep 2 en 3 zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Omdat sommige kinderen eerder of later in deze gevoelige periode zijn, is er nooit een hele duidelijke grens aan te
geven in de groep. Zo kunnen kinderen uit groep 1 die er aan toe zijn, ook meedoen met de activiteiten van groep 2.
Kinderen uit groep 2 die nog niet toe zijn aan deze voorbereidende activiteiten, kunnen juist even een stapje terug
nemen. Het uitgangspunt is altijd uw kind en daar wordt het aanbod op aangepast.
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Regels op school...
Om goed met elkaar om te kunnen gaan, is er door de hele
school een aantal regels. De regels worden aan het begin
van het schooljaar met alle kinderen besproken. Het is
voor iedereen belangrijk te weten wat normen en waarden zijn en hoe we respectvol met elkaar om gaan. De
“leefregels” van de school zijn:

Schoolafspraken
Groot of klein iedereen mag zichzelf zijn
Samen spelen samen delen
Ruziemaken geeft verdriet help elkaar als je iets ziet.
Zeg ik stop hou dan op

In de klas en in de hal zachtjes praten doen we overal
Rennen doen we buiten daar waar de vogeltjes fluiten
Gaat de bel dan stopt het spel

Dit zijn de regels die we samen met de kinderen hebben bedacht n.a.v. het basisprincipe: we hebben zorg voor elkaar,
voor de omgeving en voor het materiaal.
Deze regels hangen voor iedereen zichtbaar in school en ook in de klassen.
Een andere belangrijke regel bij de kleuters in de klas is het toiletbezoek. In de groep hangen twee bordjes. Met het omkeren deze bordjes kunnen de kinderen laten zien dat ze naar de wc gaan. Is het bordje rood, dan moeten de kinderen
even wachten. Na het wc bezoek is het belangrijk de handen te wassen. Het is zeer wenselijk dat de kinderen zichzelf
kunnen redden op de wc. We vragen u als ouders dan ook dit te oefenen. Als het door omstandigheden nog niet helemaal lukt, helpen we natuurlijk een handje mee.
Naast deze leefregels is er in de klas ook veel aandacht voor normen en waarden. Met behulp van kaarten voor de
sociaal -emotionele ontwikkeling en verhalen uit de methode “Trefwoord” leren de kinderen om te gaan met verschillende situaties en problemen.
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Identiteit

Basisschool it Bynt is een openbare basisschool met een samenwerkingskarakter. De
school is ontstaan na een fusie tussen de openbare Miedskoalle en de Christelijke
basisschool de Stapstien. De school is per 1 augustus 2014 gestart onder de naam
“it Bynt”. Een samenwerkingsschool is een school die bezocht wordt door kinderen
van ouders met verschillende levensbeschouwingen. We gaan uit van respect voor
ieder mens en de eigen maatschappelijke of godsdienstige levensbeschouwing. Op it
Bynt wordt gewerkt met de methode “trefwoord” voor levensbeschouwelijk onderwijs en in verschillende groepen wordt HVO ( humanistisch vormend onderwijs) of
GVO ( godsdienstig vormend onderwijs) gegeven door vakleerkrachten. Daarnaast
worden er door het jaar heen een aantal vieringen gehouden met aandacht voor
levensbeschouwing. Daarbij kunt u denken aan een kerstviering, palmpaasstokken maken of een viering met een verhaal in de kerk.
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Goed om te weten...

Schooltijden:
Maandag

8.30 - 14.15 uur

Dinsdag

8.30 - 14.15 uur

Woensdag

8.30 - 14.15 uur

Donderdag

8.30 - 14.15 uur

Vrijdag

8.30 - 12.15 uur

De kleutergroep heeft twee juffen. Op dit moment zijn dat Klaasje de Jong en Klazien Hengst
Adresgegevens:
Molepaed 21, 8831 X te Winsum. Telefoonnummer: 0517 341441. Mailadres: bynt@gearhing.net
Omdat de leerkrachten zich zoveel mogelijk bezighouden met het lesgeven, nemen ze de vaste telefoon niet op tijdens de schooluren. Mochten er dringende zaken zijn die niet tot na schooltijd kunnen wachten, dan is de school
bereikbaar via het volgende mobiele noodnummer: 06 45337280
Directie:
Het is mogelijk in gesprek te gaan met de directie. U kunt dan vooraf een afspraak maken.
De directeur is bereikbaar via 06 108 600 02 of via feikje.toering@gearhing.net.

Gevonden voorwerpen:
Omdat er wel eens spullen blijven liggen op school of op het schoolplein, zou het fijn zijn dat u de spullen van uw
kinderen voorziet van naam. Mocht u toch iets kwijt zijn, dan kunt u in de bak van de gevonden voorwerpen kijken
of de spullen ertussen zitten. De bak met gevonden voorwerpen kunt u vinden in de hal.
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Inloop- en informatie avond:
In de eerste periode van het schooljaar wordt een inloop-en informatieavond gehouden voor alle ouders. U wordt
dan uitgenodigd in de klas van uw kind. U kunt op deze avond zien wat de werkwijze in de klas is, over de dagelijkse
gang van zaken, het verloop van de lessen en de plannen van het schooljaar.
Nieuwsbrief:

Regelmatig ontvangt u de nieuwsbrief via uw e-mail. Via deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van verschillende
activiteiten op school.
Kalender:
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een kalender waarop de praktische zaken van dat schooljaar staan vermeld. Het gaat dan o.a. om vakantiedagen, vrije dagen, vieringen, maar ook contactavonden en spreekuurmomenten kunt u vinden op de kalender.
Ouderavond:
Eén keer per schooljaar wordt er een jaarvergadering georganiseerd door en voor ouders. Deze avond wordt meestal gehouden in november. Op deze ouderavond brengen verschillende geledingen (Ouderraad en Medezeggenschapsraad) van it Bynt verslag uit over activiteiten en financiën van het afgelopen schooljaar. Doorgaans wordt
deze avond gekoppeld aan een actueel onderwerp wat ouders aanspreekt.
Contactavond:
Drie keer per jaar plannen we voor alle groepen drie gesprekken. Bij de jongere kinderen kunt u zelf kiezen of u uw
kind meeneemt. Tijdens dit gesprek kunt u samen met uw kind met de leerkracht praten over de ontwikkeling van
uw kind. Ook kunt u tussendoor altijd een afspraak maken met de leerkracht.
Volgen van de ontwikkeling van uw kind:
Voor de groepen 1 en 2 zijn leer– en ontwikkelingsdoelen opgesteld. Met regelmaat observeren de leerkrachten de
kinderen en registreren ze wat een kind al kan en aan welke doelen nog gewerkt kan worden.
Rapport:
Uw kind krijgt in groep 1 één keer per jaar een rapport mee. In groep 2 krijgen de kinderen twee keer per jaar een
rapport mee. Hierin schrijven de juffen over verschillende ontwikkelingsgebieden op hoe het met uw kind gaat. Zo
krijgt u een mooie ontwikkelingslijn van uw kind te zien.
Extra contact met de leerkracht:
Het is altijd mogelijk om met de leerkrachten te praten over
uw kind. Zeker wanneer de ouders hier behoefte aan hebben. Om hier de tijd voor te nemen is het handig vooraf
even een afspraak te maken.
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Ziekte leerling:
Wanneer uw kind ziek is en niet naar school kan, kunt u dit voor schooltijd doorgeven. Dit kan telefonisch via
0517—341441. Uw kind kan natuurlijk ook tijdens schooluren ziek worden of gewond raken. Als uw kind op school
ziek wordt, proberen we de ouders / verzorgers van het kind te bellen. We vragen u dan het kind van school te komen ophalen. We sturen het kind nooit zelf naar huis. Ook al woont het kind dichtbij school. Wanneer we geen gehoor krijgen, blijft het kind op school. Als de leerling zodanig ziek is of er iets anders aan de hand is (bijv. gewond)
waardoor verzorging onmiddellijk nodig is, schakelen wij medische hulp in.
Ziekte leerkracht:
Bij ziekte van de leerkracht komt er een invaller. Wanneer geen invalkracht beschikbaar is, zoeken we intern naar
een oplossing. In het uiterste geval valt de schooldag uit.

Leerplichtige leeftijd:
De leerplichtige leeftijd is 5 jaar. Kinderen van 4 jaar zijn nog niet leerplichtig. Uw vierjarige kleuter mag thuis blijven
als u denkt dat het nodig is. Dit is echter wel in overleg met de leerkracht.
Verlofregeling:
Het is voor speciale gelegenheden mogelijk om buitengewoon verlof aan te vragen. Dit kan worden gedaan met een
daarvoor bestemd formulier, het formulier vindt u op de website van school. De directeur beoordeelt of er een geldige reden is voor de aanvraag en geeft akkoord voor het verlof.
Verdere informatie over verlofregeling en het aanvragen van verlof in bijzondere gevallen, kunt u lezen in de schoolgids of website.

Hulpouders:

Regelmatig worden er ouders gevraagd om te helpen bij
een aantal activiteiten op school. We zijn erg blij met deze
ouderhulp! Hierdoor kunnen er verschillende activiteiten
ondernomen worden. Aan het begin van het schooljaar
krijgt uw kind een ouderhulpboekje mee. Hierin kunt u
lezen welke vormen van ouderhulp gevraagd worden. Op
de invullijst kunt u invullen waar u bij wilt helpen.
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Fruit:
Voor het pauzemoment nemen de kinderen fruit mee. Wanneer uw kind dit niet wil of niet genoeg heeft aan fruit,
mag een boterham ook. De kinderen nemen ook eigen drinken mee. Dit is drinken zonder prik.
Overblijven op school:
Van maandag tot en met donderdag blijven de kinderen op school eten tussen de middag. De kinderen nemen hun
eigen lunchpakket mee. Naast samen eten met de leerkracht krijgen de kinderen de gelegenheid om te spelen,
zicht te ontspannen en zich op te laden voor de schoolmiddag.

Verjaardagen kinderen:
Verjaardagen zijn
voor alle kinderen erg belangrijk. Hier wordt dan ook veel aandacht aan
besteed. Uw kind mag de andere kinderen trakteren en heeft de hele dag natuurlijk een speciale plek naast de
juf. Naast de traktatie en het speciale plekje in de klas, is er ook een feesthoed voor de jarige. De jarige mag een
mooie kaart kiezen waar iedere leerkracht de naam en felicitaties op zet.
Traktaties:
Kinderen die hun verjaardag vieren, willen graag trakteren en dat mag natuurlijk. Voor de gezondheid is het wel
belangrijk een traktatie te kiezen die goed is voor de tanden. Geef dus liever geen snoep mee als traktatie. Als iedereen zich aan deze regel houdt, houden we het lekker gezond! Op internet staan ook leuke gezonde traktaties voor
uw kind. Sommige kinderen volgen om gezondheidsredenen een dieet. Het is goed dit door te geven aan de leerkracht van uw kind. De meester en juffen willen graag op dezelfde traktatie getrakteerd worden als de kinderen.
Speciale traktaties voor de meesters en juffen is goed bedoeld, maar niet nodig!

Gymschoenen:
Zoals u heeft kunnen lezen hebben de kinderen elke dag een
bewegingsmoment. Er zijn momenten dat er buiten wordt gespeeld en er zijn gymnastieklessen. Voor de gymnastieklessen
hebben de kinderen gymnastiekschoenen nodig. Deze blijven op
school zodat de leerkrachten elk moment van de dag gymnastieklessen kunnen geven. Wilt u direct op de eerste schooldag
passende gymschoenen, een shirt en een gymbroekje, voorzien
van naam meegeven aan uw kind?
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Schoolbibliotheek
Op onze school is een schoolboekencollectie aanwezig. Voor groep 1 en 2 is er een bak met prentenboeken. Iedere
maandag mogen de hulpjes van de dag samen met de vrijwilligers van de bibliotheek een aantal boeken lenen voor
in de klas. De leerkrachten lezen de boeken voor in de groep.

Computers:
De kinderen werken soms op de computers om een les te doen. En om de eerste computervaardigheden te leren. In
ons lokaal kunnen we een mooi aantal laptops of tablets inzetten.

Namen in de kleding:
Wij raden u aan om in de kleding een merkje of de naam te zetten. Dit is erg handig voor de leerkracht bijvoorbeeld
bij het aankleden bij gym en wanneer kleding kwijt is.
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Tot slot...

Beste lezer,
Wij hopen dat u door middel van dit informatieboekje een beeld heeft gekregen onze school en dat er een beeld is
ontstaan van de groep waarin uw kind het komende schooljaar zit.
Als er onduidelijkheden zijn of u graag aanvullingen wilt, horen wij dit graag.
Wij wensen uw kind een fijne tijd op onze school!

Klaasje de Jong en Klazien Hengst
Leerkrachten van de kleutergroep
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