Nieuwsbrief
Nr. 2 - oktober 2022

Beste ouders / verzorgers van it Bynt,
Samen bouwen aan een nieuw schooljaar! Inmiddels ligt er al een mooie
fundering in de groepen waar we dit schooljaar graag op verder bouwen.
We kijken terug op een zeer geslaagde start van het schooljaar met de Gouden
Weken: elkaar leren kennen, met elkaar leren werken, dit alles rond het thema
bouwen waarbij de leerlingen prachtige dingen hebben gedaan en ontdekt.
In deze nieuwsbrief verder algemene informatie en data voor in de agenda.
Mochten er verder vragen zijn, geef het dan gerust aan.

Agenda
Di. 11 oktober, 12:15 uur
Leerlingen om 12:15 uur vrij
i.v.m. teammiddag
Do. 13 oktober, 13:30-14:15
Boekenmarkt

Team it Bynt

Ma. 17 okt. t/m vr. 21 okt.
Herfstvakantie

Bouwproject
Het project bouwen is intussen afgesloten. MaduroWinsum e.o. was de schoolbrede afsluiting met een expositie van bouwwerken uit de omgeving door de
leerlingen op schaal gemaakt.
Een bezoek aan de bouwplaats in Winsum én diverse activiteiten daarbij op
school waren mooie hoogtepunten. Van veel leerlingen en een aantal ouders
hebben we hierover mooie opstekers te horen gekregen, dat geeft weer energie
voor nieuwe projecten!

Za. 22 oktober
Oud papier
Woe. 26 oktober
Start schoolschaatsen
groep 5/6
Woe. 2 november
Jaarvergadering
Vr. 4 november
Start week v.d.
mediawijsheid
Ma. 7 nov. t/m vr. 11 nov.
Extra gespreksweek
Zie voor meer data in onze
school-app Parro!
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Schoolschaatsen
Woensdag 26 oktober a.s. start het schoolschaatsen voor groep 5/6 in de
Elfstedenhal te Leeuwarden.
Afgelopen week hebben de leerlingen hierover een brief mee gekregen,
zo zijn we o.a. op zoek naar ouders/verzorgers die mee willen.

Tostidag
De week voor een vakantie is het tostiweek: in die week is er voor elke groep een tostidag.
Leerlingen mogen die dag 1 stukje brood geschikt voor een tosti (met ham en/of kaas) meenemen,
hier maken we op school dan tosti van.
Tostiweek maandag 10 oktober t/m vrijdag 14 oktober:
Maandag:
groep 3 en groep 5
Dinsdag:
- (leerlingen zijn om 12:15 uur vrij en lunchen niet op school)
Woensdag:
groep 1/2 en groep 4
Donderdag:
groep 6/7a
Vrijdag:
groep 7b/8

Geslaagde ByntKuier!

Studiemiddag: dinsdag 12 oktober a.s.
Zoals op de kalender is vermeld zijn alle leerlingen dinsdag 11 oktober a.s. om 12:15 uur vrij. We volgen dit
schooljaar als team een mentorentraining voor het begeleiden van stagiaires die ons helpt om stagiaires
optimaal te kunnen begeleiden en ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst nog genoeg én goede leerkrachten zijn. Deze middag is de eerste training. Leerlingen lunchen die dag thuis.

Kinderboekenweek: GiGaGroen
Woensdag 5 oktober is de Kinderboekenweek van start gegaan. Iedereen
was prachtig uitgedost in het groen, passend bij het thema van de
Kinderboekenweek van dit jaar GiGaGroen. Er zijn verschillende
activiteiten rondom dit thema, komende week staan er ook een aantal
leesactiviteiten centraal die donderdag 13 oktober tussen 13:30 en 14:15
uur worden afgesloten met de Bynt Boekenmarkt. Meer info over de Bynt
Boekenmarkt is in Parro te vinden.

Zelftesten
Gezinnen die behoefte hebben aan Corona-zelftesten kunnen deze aanvragen bij de groepsleerkracht,
we hebben ze op school voorradig.
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Tandarts/dokter/verlof: hoe zat het ook alweer?
Afspraken bij de tandarts of dokter verzoeken we zoveel mogelijk te plannen
na schooltijd. Wanneer dat een keer écht niet lukt, dit dan graag via een briefje of
per mail bij de groepsleerkracht aangeven.
Verlof voor een jubileum of andere speciale gebeurtenis kan via het verlofformulier
op de website, hier is ook de wetgeving vermeld waaraan dit moet voldoen:
https://www.obsitbynt.nl/Contact De verzoeken via het verlofformulier worden bovenschools beoordeeld.

Snipperdag
In de 1e nieuwsbrief van dit schooljaar (hier te vinden) hebben we uitgelegd hoe de Snipperdag werkt.
Eén van de criteria is dat deze niet tijdens toets/gespreksweken wordt ingezet. Een terechte vraag van een
ouder die de toetsweken op de kalender miste, waar ze inderdaad niet op stonden.
De toetsweken zijn in week 3/4/5 en week 22/23/24.

Middenruimte
De middenruimte in school heeft een upgrade gekregen, waarbij het thema GiGaGroen nu wel heel mooi
samenvalt. Met een aantal Bynt-groene banken en een nieuwe indeling is de middenruimte omgetoverd tot
een prachtig leerplein waarbij verschillende werkplekken ruimte geven aan leerlingen om daar lekker aan de
slag te gaan. De eerste ervaringen zijn positief. Hierbij een kleine impressie met een mooie touch van de versiercommissie die afgelopen week de herfstsfeer weer in school heeft gebracht.
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Nieuwe schoolvisie
Afgelopen jaar hebben we de schoolvisie van it Bynt herzien. Een mooi proces
waarbij we met het team hebben gekeken wat nu écht goed onderwijs is en waar
we als school graag naartoe willen groeien, want dat is een schoolvisie.
Net voor de zomer is de schoolvisie positief door de MR ontvangen. We willen dan ook
niet langer wachten om deze met trots te kunnen delen en samen met leerlingen, ouders/verzorgers en de
omgeving hier een mooie verdere uitwerking aan te geven in de komende jaren op it Bynt!
————————————————————————————————————————————————--

Basisschool it Bynt: Samen nét iets verder!
Op it Bynt halen we elke dag het beste uit de jou, elkaar en uit onszelf. Dit doen we door met respect met
elkaar om te gaan, door goede vragen te stellen, initiatief te nemen en te leren van alles om ons heen.
Veiligheid en vertrouwen is de basis om te kunnen groeien: in jezelf, elkaar én de omgeving. Verbinding doet
ertoe en maakt ons en de wereld een beetje mooier!

Verbinding met jezelf
Op it Bynt mag jij jezelf zijn. We vinden het belangrijk dat je lekker in je vel zit, want dan
kun je pas écht goed leren. Er is op onze school dan ook ruimte om te delen wat er in je
omgaat zodat ook anderen je goed kunnen begrijpen.
Weten wat je leuk vindt, lastig vindt en wat je talenten zijn is handig om te weten. Zo kun je
dit steeds beter oefenen en leren. Dat oefenen en leren gaat bij ons doelgericht en kan op
verschillende manieren, elk kind is immers anders én uniek. Je juf of meester is jouw coach
en helpt je hier graag bij. We leren je daarin ook eigen keuzes te maken en hiermee zelf aan
de slag te gaan. ‘Leren leren’, noemen we dat.

Verbinding met elkaar
Alleen kom je ver, samen kom je verder. Op school ben je niet alleen,
samen met je klasgenoten zit je in een klas met een juf of meester,
een basisgroep noemen we dat. Sommige lessen doe je ook met kinderen
en een juf/meester uit een andere basisgroep of doen we juist met de
hele school: groepsdoorbrekend leren. Op die manier kun je van én met
elkaar leren.
We kijken hierbij goed naar wat je al kunt en wat je nog mag leren, zo kan
iedereen aan de slag met genoeg uitdaging en beweging. Samenwerken maar ook samen spelen tijdens de
pauzes op het plein.
Ook een goede samenwerking met jouw ouders/verzorgers vinden we belangrijk, we willen immers allemaal
het beste voor jou! Hoe dit gaat en hoe we jou hier beter bij kunnen helpen bespreken we tijdens driegesprekken, met jou, jouw ouders/verzorgers én je juf of meester.

Verbinding met de omgeving
Leren doen we niet alleen in de klas maar ook daar buiten. Onze school
staat in een prachtige omgeving waar ook veel is te leren, daar maken we
uiteraard graag gebruik van.
Dat kan via een buitenles maar ook via onderzoekend leren. Hierbij stel jij
vragen rond een bepaald onderwerp waar jij graag antwoord op wilt. Ook
leer je op zoek te gaan naar nieuwe uitdagingen. Zo leer je oplossingen
zoeken, samenwerken, experimenteren én presenteren.
Zo wordt jouw wereld steeds een stukje groter en kom je steeds meer te
weten over de omgeving, dichtbij én veraf.
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