Nieuwsbrief
Nr. 4 - december 2021

Beste ouders / verzorgers van it Bynt,
We kijken terug op een geslaagde Sinterklaasviering.
Activiteiten waar we in deze tijd extra bij stil staan, hoe fijn het is om dat voor
de leerlingen door te kunnen laten gaan.

Agenda
Za. 18 december
Oud papier

In deze nieuwsbrief verder algemene informatie en data voor in de agenda.
Mochten er verder vragen zijn, geef het dan gerust aan.

Vr. 24 december
Kerstviering (tijdens
schooltijd)

Team it Bynt

Ma. 27 december t/m vr. 7
januari
Kerstvakantie

Persconferentie
Vanavond, dinsdag 12 december zal er een nieuwe persconferentie volgen. Er
is afgelopen weken veel gesproken over het sluiten van de basisscholen.
Hoewel men wel eens denkt dat wij als school dergelijke besluiten eerder
horen, horen ook wij dit pas vanavond tijdens de persconferentie. We zullen
dus afwachten of de scholen eerder worden gesloten. Hier hebben we samen
met de activiteitencommissie al rekening mee gehouden voor wat betreft de
kerstviering. Meer hierover verderop in deze nieuwsbrief.

Sinterklaasviering
We kijken terug op een geslaagde Sinterklaasviering.
Het paard OzoSnel was nog verdwenen, maar met de shovel van Loonbedrijf
Frankena kwamen zij alsnog O-zo-snel aan!

Ma. 10 januari
Teamdag, leerlingen vrij
Di. 18 en do. 20 januari
Schoonmaakavond
Za. 22 januari
Oud papier
Woe. 26 januari
Start Nationale
Voorleesdagen
Zie voor meer data in onze
school-app Parro!

De aankomst was via een livestream live te volgen voor de leerlingen van
groep 5 t/m 8, alle ouders thuis en leerlingen die in quarantaine zaten. Binnen
was het nog lang feest met spelletjes, prachtige surprises en gedichten maar
bovenal veel plezier!
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Schoolfruit en schoolzuivel
Het schoolfruit is gestart! Elke dinsdag, woensdag en donderdag krijgen alle
leerlingen een stuk fruit/groente. Soms iets nieuws, soms iets wat ze al vaker
hebben gehad. Het fruitmenu staat elke maandagmiddag op Parro.
Schoolzuivel is i.v.m. leveringsproblemen eerst uitgesteld naar januari.

Kerstviering: vrijdag 24 december
Hoewel de kerstviering vaak op de donderdagavond voor de kerstvakantie is,
hebben we deze verplaatst naar vrijdag 24 december.
Samen met de activiteitencommissie hebben we al tijdig nagedacht over hoe
we toch een kerstviering kunnen houden met de dan mogelijk geldende
maatregelen. De kerstviering zal dit jaar onder schooltijd plaatsvinden in elke
groep, een gezellig samenzijn met diverse kerstactiviteiten, we hanteren de
reguliere schooltijden. Kersttruien, mutsen, geweien of andere kerstoutfits
mogen deze dag uit de kast!
De leerlingen hoeven deze ochtend geen fruit/drinken mee te nemen. Gym
gaat door, dus de gymkleren mee. Groep 5 t/m 8 wel gewoon de lunch mee,
zij gaan ‘s middags ook naar school.
*Mocht de overheid besluiten om de scholen eerder te sluiten, dan zullen we de kerstactiviteiten een week
naar voren halen zodat we met elkaar op school een fijne afsluiting hebben voor de kerstvakantie.

Vreedzame school: We hebben oor voor elkaar
Momenteel werken we aan blok 3 ‘We hebben oor voor elkaar’.
In dit blok stimuleren we de leerlingen om ‘oor voor elkaar’ te hebben.
De lessen gaan over communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in plaats van
‘praten tégen elkaar’.
De leerlingen leren wat goed en slecht luisteren is. In tweetallen oefenen de
leerlingen om naar elkaar te luisteren. De een vertelt, de ander luistert. Goed
luisteren kan je zien aan oogcontact, knikken, actieve lichaamshouding en herhalen wat de ander zei.
De leerlingen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk is om goed naar elkaar te luisteren en duidelijk te zeggen wat je bedoelt.
Dit voorkomt dat er misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren vragen
stellen en samenvatten. Je laat daarmee zien dat je de ander goed begrepen hebt.
We bespreken met de leerlingen dat mensen op verschillende manieren naar dezelfde dingen kunnen kijken. We spreken dan over het hebben van verschillende ‘gezichtspunten’. We kijken soms anders tegen dezelfde dingen aan, omdat we verschillende ervaringen en gevoelens hebben en omdat we uit verschillende
gezinnen komen.
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Fusienieuws vanuit het bestuur (Gearhing)
Besturenfusie Gearhing en Odyssee
Gearhing en Odyssee willen per 1 januari hun bestuurlijke krachten bundelen in
een nieuw samenwerkingsbestuur: KyK. Krêft yn Kollektyf! Daar staat KyK voor.
Een passende naam voor deze fusieorganisatie, waarin we onze krachten, kennis en expertise bundelen.
Hiermee kunnen we de onderwijskwaliteit verstevigen, efficiënter inkopen en zo uiteindelijk meer middelen
vrijmaken voor het onderwijs in de school.
College van Bestuur
Per 1 januari treedt voor de fusieorganisatie een nieuwe bestuurder aan, Bram ten Kate. Bram is een ervaren
bestuurder, woonachtig in het noorden. Hij maakt de overstap van directeur Fontys International Business
School, naar bestuurder in het primair onderwijs. Bram wordt bestuurder van KyK met ruim 500 medewerkers, 37 scholen voor ruim 3700 leerlingen, verdeeld over vijf gemeenten: Súdwest Fryslân, Fryske Marren,
Leeuwarden, Waadhoeke en Harlingen.
Stad en platteland
Zowel Gearhing als Odyssee werken vanuit dezelfde passie: passend onderwijs voor alle leerlingen. Gearhing
heeft haar scholen vooral op het platteland, Odyssee vooral in de stad. De regio Zuidwest en Noordwest
Friesland is een geheel van stad en platteland. Een economisch florerend en leefbaar platteland is van levensbelang voor economisch en florerende steden. En andersom. Onderwijs is hierbij een belangrijke factor.
Onderwijs
De bestuurlijke fusie tussen Gearhing en Odyssee zal voor het onderwijs niet direct zichtbaar zijn. De scholen
behouden hun eigen identiteit. Leerlingen en ouders merken vrijwel geen verschil met de huidige situatie.
Leerkrachten behouden hun eigen school en groep, maar kunnen straks beter worden ondersteund en hebben meer kansen voor ontwikkeling en mobiliteit.
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