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Beste ouders / verzorgers van it Bynt,
Naast storm Corrie vliegt ook het schooljaar voorbij, we zijn alweer op de helft!
Zo halverwege kijken we altijd even met elkaar terug en vooruit.
Met bepaalde toetsen en observaties kijken naar de leerontwikkeling van
leerlingen. Leerkrachten voeren kindgesprekken met leerlingen en voor de
voorjaarsvakantie zijn er ook (drie)gesprekken met (leerling), ouder en
leerkracht. Een terug- en vooruitblik ook in deze nieuwsbrief.

Agenda
Woe. 2 en do. 3 februari
Start Schoolzuivel
Vr. 4 februari
Teamdag, leerlingen vrij

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

Maandagavond 7 februari
Inschrijving gesprekken

Voorleesdagen

Vr. 11 februari
Rapporten mee naar huis

Burgemeester Marga Waanders van gemeente Waadhoeke opende woensdag
26 januari de Nationale Voorleesdagen op school.
In de middenruimte waren de leerlingen van groep 1 t/m 4 bijeen gekomen,
waar burgemeester Waanders vol passie het themaboek 'Maar eerst ving ik
een monster' voorlas. De leerlingen van groep 5 t/m 8 konden i.v.m. cohortering via het digibord in de klas live meekijken.
Omrop Fryslân deed via de radio live verslag, ‘s avonds was er een reportage
op tv te zien, deze is >hier< terug te bekijken.

Ma. 14 februari
Week v.d. gesprekken
Ma. 21 feb. t/m vr. 25 feb.
Voorjaarsvakantie
Za. 5 maart
Oud papier
Zie voor meer data in onze
school-app Parro!

Waar we voorheen veel ouders, pakes/beppes en andere voorlezers de school
in haalden, lukt dat momenteel niet. De groepen worden verrast door een
andere juf of meester die komt voorlezen. Ook dit vinden veel leerlingen al
héél speciaal!
Een ook voor thuis, jong én oud: voorlezen blijft ontzettend leuk!
Zodra leerlingen zelf kunnen lezen, is luidop lezen de beste oefening om dit
nóg beter te laten gaan.
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Schoolfruit en schoolzuivel
Wekelijks kunnen de leerlingen genieten van Schoolfruit. Drie keer per week
krijgen zij een stuk groente/fruit, het fruitmenu delen we elke maandag via Parro.
Komende week start ook het Schoolzuivel project, hier doen we als school voor het
eerst aan mee. Leerlingen kunnen op woensdag en donderdag bij hun lunch genieten
van lekkere melk!
LET OP: Hiervoor is het nodig dat leerlingen elke woensdag en donderdag zelf een (lege) afsluitbare
beker meenemen, hier krijgen ze dan tijdens de lunch de melk in. Voor leerlingen die geen melk
lusten of hier een allergie voor hebben geldt dit uiteraard niet.

Fruitbakje
Met projecten als het Schoolfruit en Schoolzuivel willen we leerlingen kennis laten maken met gezond eten
en drinken. Er zijn al heel wat leerlingen die de afgelopen weken hebben ontdekt bepaalde fruitsoorten erg
lekker te vinden. We willen ouders vragen om hier ook eens bij stil te staan: wat krijgt mijn kind mee voor de
fruitpauze en hoe gezond is dit?
Wie zien soms leerlingen die snoep mee hebben, dit is niet nodig. Zo blijft dit ook speciaal wanneer er
iemand jarig is bij traktaties!

Teamdag: vrijdag 4 februari
Vrijdag 4 februari is er een teamdag en zijn alle leerlingen vrij.
Tijdens deze dag delen leerkrachten de ontwikkelingen van de groep in het team en wordt er ook gewerkt
aan o.a. het invullen van de rapporten.

Gespreksweek
In de week van 14 februari vinden de halfjaarlijkse gesprekken plaats voor alle leerlingen/ouders.
Dit schooljaar zijn we bezig om de gesprekscyclus verder te ontwikkelen, hier later
dit schooljaar meer over. Voor de komende gesprekken betekent dit:
Oudergesprekken: Voor groep 1 en 2, met ouder(s) en leerkracht(en)
Driegesprekken: Voor groep 3 t/m 8, met kind, ouder(s) en leerkracht(en)
De inschrijvingen gaan via Parro. Deze openen maandagavond 7 februari. Om 19:00 uur kunnen ouders met
meerdere leerlingen op school de inschrijving doen, om 19:15 uur opent ook de inschrijving voor de andere
gezinnen.
De gesprekken voeren we het liefst fysiek op school. Het is nu nog te vroeg om dat vast te stellen, dus de
optie voor digitale gesprekken houden we nog open. Een digitaal gesprek kan in ieder geval, of de gesprekken fysiek op school kunnen, zullen we t.z.t. laten weten.

Jaarvergadering
De jaarvergadering heeft helaas niet door kunnen
gaan. In overleg met diverse commissies is besloten
dat de jaarverslagen binnenkort per mail worden
verstuurd.
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Een impressie uit de groepen!
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