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Beste ouders / verzorgers van it Bynt,
Wat hebben we tijdens de Kinderboekenweek genoten!
Ouders, verzorgers en andere bekenden in de klassen of op het plein die, soms
een tikje zenuwachtig, vol passie vertellen over hun beroep. De één uitgedost in Agenda
uniform, de ander met een mooie presentatie of materialen. Trotse kinderen
Vr. 5 november
die hun ouder of bekende zien vertellen in een klas vol aandachtig luisterende
Schoolontbijt
klasgenoten met vele prachtige vragen. Fijn om weer ouders in de school te
(bord/bestek mee)
hebben en op deze wijze te betrekken bij het onderwijs.
Het contrast met de verscherpte maatregelen die we hebben moeten nemen
rondom de ontwikkelingen van het Corona-virus in Winsum is dan ook best
groot. Uiteraard hopen we dat deze van korte duur zullen zijn.
In deze nieuwsbrief verder algemene informatie en data voor in de agenda.
Mochten er verder vragen zijn, geef het dan gerust aan.

Vr. 5 november
Start week van de
mediawijsheid
Ma. 8 november
Teamdag, leerlingen vrij

Team it Bynt

Ma. 8 nov. - vr. 12 nov.
Week van de facultatieve
gesprekken

Schoolontbijt: vrijdag 5 november

Woe. 17 nov. 12:00 uur
Teammiddag, leerlingen
‘s middags vrij

Vrijdag 5 november doen we mee aan het Nationaal
Schoolontbijt en ontbijten we op school om er op deze wijze
bij stilte staan dat een goed ontbijt belangrijk is voor een
goede start van de dag.
Wij zorgen voor het ontbijt, graag de leerlingen een bord en
bestek in een zak/tas (zodat dit daar na afloop ook weer in
kan) mee laten nemen.

Za. 20 november
Oud papier
Vr. 3 december
Sinterklaasviering
Zie voor meer data in onze
school-app Parro!

Inloopmiddag en jaarvergadering
De inloopmiddag en de jaarvergadering zijn helaas niet doorgegaan.
Voor de inloopmiddag zouden we eerder al een nieuw
moment plannen echter gezien de Corona ontwikkelingen
in Winsum hebben we dit nog even uitgesteld.
Later zullen we voor beide activiteiten een nieuwe
datum of alternatief aangeven.

Doekoe-actie Coop
Met de Doekoe-actie van Coop is er flink gespaard voor
onze school. Hiermee hebben we prachtige sport- en
spelmaterialen aan kunnen schaffen die o.a. worden
gebruikt in de gymzaal! Tige Tank!
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De week van de facultatieve gesprekken: 8 t/m 12 november
Drie keer per jaar hebben we met iedereen (drie)gesprekken.
Soms is het fijn om dat vaker te doen. Dat kan uiteraard het hele jaar door,
deze week maakt een ieder even bewust van de mogelijkheid.
Behoefte aan een gesprek? Neem contact op met de groepsleerkracht. Wanneer er
vanuit school behoefte is aan een gesprek zal de groepsleerkracht contact opnemen met de ouders/
verzorgers. In overleg gaat het hierbij om oudergesprekken (zonder kind) of driegesprekken (met kind).

Corona-maatregelen
In de eerste week van november blijven de huidige maatregelen nog van kracht. Zodra hier wijzigingen in zijn
dan zullen we dit uiteraard laten weten.

Vreedzame school: We lossen conflicten zelf op
We zitten momenteel in de afronding van blok 2 ‘We lossen conflicten zelf op’.
In dit thema leren leerlingen om op een positieve manier met conflicten om te
gaan. De lessen zijn onder andere gericht op het verschil tussen conflict en
ruzie. Een conflict is een verschil van mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets
anders doen of hebben. Bij een conflict wil je een oplossing bedenken waar je
allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen.
Conflicten horen bij het leven. Wanneer conflicten met geweld gepaard gaan,
spreken we van ruzie.
We leren kinderen dat je op drie manieren kunt reageren op een conflict. Of je
loopt weg, je zegt niet wat je ervan vindt. Of je reageert agressief, je bent boos
en wordt driftig. Of je staat stevig, je komt op voor jezelf en houdt ook
rekening met de ander: je zoekt naar een win-win-oplossing.

De komende tijd werken we in blok 3 met het thema ‘We hebben oor voor elkaar’.

Nieuw meubilair
Eind september was de afvoer van ons oude meubilair én de komst van het
nieuwe meubilair.
Nadat de leerlingen afscheid hebben genomen van hun vertrouwde tafels en
stoelen (foto) is al het oude meubilair vakkundig door de leerlingen van
groep 7/8 en een aantal ouders een vrachtwagen ingeladen. Het oude
meubilair zal in Gambia een nieuwe bestemming krijgen.
De dag erna was de levering van het nieuwe meubilair. Licht ogende tafels
die voor groep 3 t/m 8 allemaal op dezelfde hoogte zijn. Het verschil zit in de
stoelen, middels een voetenplankje heeft dit een passende maat.
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Schoolfruit en schoolzuivel
We doen dit schooljaar mee aan Schoolfruit én Schoolzuivel.
Schoolzuivel is nieuw, dit start in de week van 8 november en duurt 20 weken.
Leerlingen krijgen dan 2x per week zuivel (melk of karnemelk) op school,
niet alleen lekker maar ook gezond tijdens de lunch.
De bedoeling is dat leerlingen op die dagen (leverdag is ons nog niet bekend) een lege afsluitbare beker mee
naar school nemen, zodat zij daarin melk/karnemelk kunnen krijgen.
Hierover volgt t.z.t. nog een bericht via Parro.
Schoolfruit start op woensdag 17 november en duurt ook 20 weken. Leerlingen krijgen dan 3x per week
groente/fruit tijdens de fruitpauze. Dit is niet alleen gezond maar leerlingen komen zo ook in aanraking met
diverse groente- en fruitsoorten. Fijn dat zich via de ouderhulplijsten een aantal ouders zich heeft opgegeven
om op woensdagochtend te helpen met het tellen en evt. wassen hiervan.
Zij ontvangen hierover binnenkort bericht. Ook hierover volgt t.z.t nog een Parro-bericht.

Herfst!
Bladeren, dennenappels, paddenstoelen, spinnen en kabouters…
De school is door de versiercommissie weer helemaal in
herfstsferen gebracht. Ontzettend fijn want leren en werken in
een fijne sfeer gaat natuurlijk veel beter!

Kinderboekenweek: Worden wat je wil!
We kijken terug op een prachtige Kinderboekenweek die vooral zo geslaagd is door de vele ouders en bekenden die als beroepsprofessional op school vol passie kwamen vertellen over hun beroep.
Sportvisser, boer, jager, binnenvaart- en skûtsjeskipper, hypotheekadviseur, verpleegkundige, politie, inseminator, medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige, wethouder en zo kunnen we nog wel even
doorgaan...
Daarnaast was ook het Strippenkaartlezen een succes. Gedurende de Kinderboekenweek werd er in elk lokaal een ander boek voorgelezen. Alle leerlingen uit groep 1 t/m 8 konden met hun strippenkaart zelf een
lokaal uitzoeken waarin zij werden voorgelezen.
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