Nieuwsbrief
Nr. 1 - augustus 2022

Beste ouders / verzorgers van it Bynt,
De zomervakantie zit er alweer bijna op! Deze week zijn we al druk
geweest met de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar, zodat we maandag
een fijne start kunnen maken met een nieuw schooljaar.

Agenda

‘Samen bouwen’ aan een nieuw schooljaar is dan ook het thema!

Za. 27 augustus
Oud papier

Team it Bynt

Ma. 29 augustus
Start nieuwe schooljaar
(doos mee!)
Ma. 5 september
Inschrijving driegesprekken
Vr. 9 september
Wetterwille
Ma. 12 t/m vr. 16 sept.
Week van de Gouden
Weken Driegesprekken
Do. 15 september
Schoolfotograaf

Di. 20 september
Bynt kuier
Woe. 21 september,
16:00-17:30 uur
Inloopmiddag en expositie
MaduroWinsum e.o.
Zie voor meer data in onze
school-app Parro!

Bedankt!
Via deze weg willen we de kinderen en ouders bedanken die tijdens de
zomervakantie op de schooltuin hebben gepast. De pompoenen doen het geweldig en het gras ligt er prachtig bij! Heel fijn!!

Meet-foto’s
De meet-foto’s met de meetlinten die de leerlingen voor de zomervakantie
hebben gekregen stromen binnen, prachtig om te zien!
Nog geen foto gemaakt of ingestuurd? Insturen kan nog via:
info.itbynt@kykscholen.nl (liefst voor vrijdag 26 augustus a.s.) of neem de
foto maandag mee. Dan geven wij ze een leuk plekje in de klas.
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Gouden Weken: Samen bouwen aan een nieuw schooljaar!
De eerste weken van een schooljaar zijn erg belangrijk.
We noemen het ook wel de Gouden Weken. In deze weken wordt de basis
gelegd voor het hele schooljaar. Een nieuwe groep en soms een nieuwe leerkracht.
Die belangrijke basis begint bij een fijne sfeer op school en dat iedereen zich prettig
voelt. Kennismaking en groepsvorming staan dan ook centraal.
Dit jaar is het startthema: ‘Samen Bouwen’.
Een thema met een dubbele betekenis. Een goede start is erg belangrijk,
waarbij we allemaal een rol hebben en een steentje bijdragen. In een
nieuwe groep bouwen we samen aan een fijne sfeer waarin we kunnen
leren, ontdekken en plezier hebben.
Daarnaast neemt de bouw en techniek een belangrijke plaats in bij deze
eerste weken.

‘De Bouw’ in school óf met de klas erop uit?
Timmerman, architect, aannemer, bouwontwikkelaar, stukadoor of metselaar: stuk voor stuk prachtige beroepen in de bouw.
Zijn er ouders/verzorgers die een beroep in de bouw hebben en het leuk vinden om hier op school iets over te vertellen of iets te laten zien? Of er met de
klas op uit willen? Graag! Een buurman, kennis, familielid die dit leuk vindt
mag natuurlijk ook. Op die wijze willen we de leerlingen graag enthousiast
maken voor het thema én laten zien hoe divers werken in de bouw kan zijn.
Graag een mailtje naar info.itbynt@kykscholen.nl

De eerste schooldag
Maandag 29 augustus is de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar.

Kartonnen doos
Maandag is het plein de start van een gezamenlijk bouwwerk.
We vragen alle leerlingen om een kartonnen doos mee te nemen. Dit mag een hele grote doos zijn maar ook
een hele kleine. Kun je niet kiezen? Beide mag ook!
Met deze dozen starten we maandag letterlijk aan de bouw van een groot bouwwerk op het plein!
Leerlingen die het leuk vinden om verkleed te komen als bouwvakker, dan mag dat!
Start leerlingen
De leerlingen van groep 1/2 starten op het kleuterplein, zodra zij er allemaal zijn zullen zij ook een kijkje
nemen op het grote plein.
De leerlingen van groep 3 t/m 8 starten op het grote plein bij de hoofdingang. Op beide pleinen
verwelkomen de groepsleerkrachten de leerlingen op het plein.

Start ouders/verzorgers
Ouders/verzorgers zijn van harte welkom op het plein bij de hoofdingang, terwijl de leerlingen met de
leerkrachten druk zullen zijn met het grote bouwwerk van dozen op het plein, is er voor de ouders/
verzorgers een heus ‘schaft-moment’ met koffie/thee!
Na deze gezamenlijke start buiten, gaan alle leerlingen met hun groepsleerkracht naar binnen om daar in de
klas op te starten met de groep.
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Parro-app
Onze school-app is weer actief! De groepen zijn aangepast naar dit schooljaar.
We gebruiken de app o.a. voor korte mededelingen vanuit school/de klas,
agenda en de inschrijving voor gesprekken.
Werkt de app niet? Dan kan een update van de app de oplossing zijn.
Mocht dat niet de oplossing zijn, dan horen we dat graag via
info.itbynt@kykscholen.nl

Aankomst/binnenkomst
In de eerste schoolweek zijn ouders/verzorgers welkom om van dinsdag t/m vrijdag even kort met de
leerlingen naar binnen te gaan om een impressie van de lokalen/school te krijgen. Dit geldt voor alle
groepen. Zodra de lessen starten verlaten zij het lokaal.
Voor de overige weken van het schooljaar geldt:
Groep 1/2: Op dinsdag en woensdag worden de leerlingen door ouders/verzorgers binnen gebracht,
op de overige dagen verzamelen zij met de leerkracht op het kleuterplein.
Groep 3 t/m 8 verzamelt ‘s ochtends op het plein bij de hoofdingang, om 08:25 uur gaat de bel en gaan de
leerlingen naar binnen. Ouders/verzorgers kunnen afscheid nemen bij het hek.

Fietsen
De fietsen van groep 1/2 kunnen geparkeerd worden voor het kleuterplein bij het buitenhokje.
De fietsen van groep 3 t/m 7a kunnen geparkeerd worden in de fietsenstalling op het grote plein
De fietsen van groep 7b/8 kunnen geparkeerd worden in de fietsenstalling bij de gymzaal

Gymdagen i.v.m. gymkleding
Groep 7/8: dinsdag en vrijdag
Groep 6/7: woensdag en vrijdag
Groep 5: woensdag en vrijdag
Groep 4: woensdag en vrijdag
Groep 3: dinsdag en vrijdag
Groep 1/2: gymkleding van groep 1/2 blijft op school
Meester Kees, onze vakleerkracht bewegingsonderwijs verzorgt de gymlessen op vrijdag aan alle groepen.
Op de overige dagen geeft de groepsleerkracht zelf gym.

Dagelijks mee
Alle leerlingen nemen dagelijks fruit/drinken mee voor in de fruitpauze, lunch voor in de lunchpauze.
Daarnaast nemen zij een theedoek mee, deze gaat bij beide pauzes op tafel als tafelkleedje. Handig voor het
morsen en om samen te zorgen voor een schone tafel/werkplek.

Activiteiten/ouderhulpboekje
In de eerste weken krijgen alle oudste kinderen het activiteiten/ouderhulpboekje mee naar huis. It Bynt zou
niet dezelfde school zijn zonder de geweldige inzet van vele ouders en verzorgers.
Voor het komende schooljaar willen we graag weten waarin ouders actief willen zijn, dit kan middels de
invullijst.
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Kalender
Ook dit schooljaar krijgt elk gezin weer een schoolkalender mee met daarop
alle belangrijke data. Deze wordt in september aan alle oudste kinderen
meegegeven. De meest actuele data zijn altijd te vinden op de eerste pagina
van de nieuwsbrief en in onze schoolapp Parro.

Nieuwe mailadressen
Onze onderwijsstichting Gearhing is sinds 1 januari 2022 samen met Odyssee gefuseerd tot Stichting KyK:
Krêft yn Kollektyf.
Zodoende hebben we nieuwe mailadressen gekregen, eindigend op @kykscholen.nl.
Medewerkers:
klazien.hengst@kykscholen.nl
trees.hettinga@kykscholen.nl
hillie.ypma@kykscholen.nl
sietse.baarda@kykscholen.nl
simon.batteram@kykscholen.nl
janke.hiemstra@kykscholen.nl
lisa.perridon@kykscholen.nl
gerard.dehaan@kykscholen.nl
tineke.stellingwerff@kykscholen.nl
sietske.okkema@kykscholen.nl
kees.zuidema@kykscholen.nl
ewoud.vanderweide@kykscholen.nl
Schoolmailadres:
info.itbynt@kykscholen.nl
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Even voorstellen...
Juf Lisa doet het eerste halfjaar haar LIO (eindstage) van de Pabo in groep 6/7a,
hieronder stelt zij zich graag even voor:
Ik ben Lisa Sijbrandij-Perridon. Met mijn man en zoon wonen/werken wij op
een boerderij waar we melkvee houden. Momenteel volg ik de deeltijdopleiding van de pabo. Voor deze carrièreswitch was ik werkzaam in het
notariaat.
Ik zit in de laatste fase van de pabo-opleiding, ook wel de LIO genaamd,
waarbij ik 3 dagen zelfstandig voor de klas sta. Ik ben komend halfjaar te
vinden in groep 6/7a.
Vorig schooljaar was ik ook al op It Bynt te vinden, dus misschien ben ik geen
onbekend gezicht. Toen liep ik stage in groep 7/8 en groep 3/4. Ik heb enorm
veel zin om weer op deze gezellige school aan de slag te gaan. Nog vragen?
Schroom niet om mij te mailen of mij op het schoolplein aan mijn jasje te
trekken!

Groepsindeling schooljaar 2022-2023

Groep 1/2
24 leerlingen
Groep 3
18 leerlingen
Groep 4
14 leerlingen
Groep 5
16 leerlingen
Groep 6/7
26 leerlingen
Groep 7/8
24 leerlingen
Vakleerkracht
Gym
IB / Loco

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Juf Trees

Juf Klazien

Juf Klazien

Juf Klazien

Juf Klazien

Juf Hillie

Juf Hillie

Juf Trees

Juf Trees

Juf Trees

Meester Sietse

Meester Sietse

Meester Sietse

Meester Sietse

Meester Sietse

Meester Simon

Meester Simon

Meester Simon

Meester Simon

Meester Simon

Juf Janke
Juf Lisa 1e halfjaar*
Juf Tineke

Meester Gerard
Juf Lisa 1e halfjaar*
Juf Tineke

Meester Gerard
Juf Lisa 1e halfjaar*
Juf Tineke

Meester Gerard

Meester Gerard

Meester Ewoud

Meester Ewoud
Meester Kees

Juf Sietske is als intern begeleider (IB) aanwezig op dinsdag en donderdag
Meester Ewoud is als locatiecoördinator (Loco) aanwezig op woensdag, donderdag en vrijdag
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Vakanties en vrije dagen
In de eerste weken na de zomervakantie ontvangen alle gezinnen de
activiteitenkalender met daarop een overzicht van alle activiteiten voor het
komende schooljaar. Hierbij alvast een overzicht van de vakanties/vrije dagen voor
het nieuwe schooljaar, we merken dat gezinnen dit prettig vinden om alvast te weten:
11-10-22
17-10-22 t/m 21-10-22
21-11-22
26-12-22 t/m 06-01-23
10-01-23
08-02-23
27-2-23 t/m 3-3-23
6-04-23
7-04-23 t/m 10-04-23
27-4-23
28-4-23 t/m 05-05-23
5-5-23
18-05-23 t/m 19-05-23
29-5-23
19-6-23 t/m 23-6-23
28-6-23
21-07-23 t/m 1-09-23
………..?

Teammiddag - mentorentraining, leerlingen 12:15 uur vrij
Herfstvakantie
Teamdag - stichtingsdag
Kerstvakantie
Teamdag - mentorentraining, leerlingen 12:15 uur vrij
Teamdag - analyseren/rapporten
Voorjaarsvakantie
Teammiddag onderwijsteam, leerlingen 12:15 uur vrij
Paasvakantie
Koningsdag
Teamdag + Meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
Pinkstervakantie
Teamdagen - met o.a. plan/evaluatiedag, analyseren/rapporten etc.
Teamdag - onderwijsteam
Calamiteiten-dag + Zomervakantie
Snipperdag - invulling gezinnen (zie uitleg volgende pagina)

Wat wellicht opvalt is de vrije week van 19 t/m 23 juni. Aangezien de zomervakantie volgend schooljaar pas
laat valt is in overleg met de MR besloten om hier een lesvrije week in de plannen.
In die periode valt dit tevens samen met veel administratieve taken op school, zodat leerkrachten daar dan
de ruimte voor hebben.

Teamdagen (margedagen)
Naast de landelijk vastgestelde vakanties/feestdagen waarop leerlingen vrij zijn, zijn er een aantal margedagen die scholen naar eigen invulling in mogen zetten. Op deze dagen zijn leerlingen vrij en werken we als
team aan onderwijsverbetering.
Het aantal teamdagen is een berekening op basis van het aantal onderwijsuren. Leerlingen moeten aan het
eind van groep 8 een minimum aantal onderwijsuren hebben gevolgd. Hier zitten we op it Bynt ruim boven.
Leerlingen krijgen dus meer onderwijsuren en leerkrachten besteden dus
meer tijd aan lesgevende taken.
Een deel van deze uren wordt als team/studiedagen ingepland,
dit gebeurt jaarlijks in samenspraak met de MR.
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Snipperdag
Komend schooljaar roepen we een zogeheten Snipperdag in het leven.
De voornaamste reden hiervan is dat we steeds meer leerlingen uit andere dorpen
op school hebben en zij op verschillende momenten dorpsfeesten hebben.
Officieel mag daar niet zomaar vrij voor worden gegeven en we kunnen niet op alle
omliggende dorpsfeesten een margedag plannen.
Daarom een Snipperdag, gezinnen mogen zelf weten wanneer ze deze dag inzetten. Of gezinnen deze dag
voor een dorpsfeest-dag inzetten of voor een andere dag, is een eigen keuze.
Hoewel dergelijke margedagen voornamelijk bedoeld zijn voor de invulling van leerkrachten, proberen we de
gezinnen uit omliggende dorpen hierin tegemoet te komen. Aan het eind van het schooljaar zullen we dit
evalueren en kijken of/hoe we hier een vervolg aan geven.
Spelregels:
-Moet minimaal 1 week vooraf met de groepsleerkracht zijn afgestemd;
-Niet mogelijk tijdens toets- en gespreksmomenten of weken;
-Niet mogelijk tijdens de eerste en laatste week van het schooljaar (dorpsfeest is hierop een uitzondering);
-Kan niet worden verspreid over meerdere dagdelen.
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