Nieuwsbrief
Nr. 6 - maart 2022

Beste ouders / verzorgers van it Bynt,
Met storm Eunice zijn we de voorjaarsvakantie letterlijk ingewaaid.
Inmiddels lijkt er sprake van een kantelpunt: de winter lijkt voorbij en het voorjaar staat voor de deur.
Naast het kantelpunt in het weer zit dit 'm ook in de Corona-maatregelen die
tijdens de voorjaarsvakantie zijn versoepeld.
We kijken er naar uit om weer de volle focus op het onderwijs te leggen, in deze
nieuwsbrief o.a. meer over de versoepelingen en een aantal data voor mooie
activiteiten waarbij we jullie als ouders/verzorgers graag bij betrekken!

Agenda
Do. 10 maart, 12:00 uur
Teammiddag, leerlingen vrij
Do. 24 mrt, vanaf 15:00 uur
Inloopmiddag
Ma. 28 maart
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.

Za. 2 april
Oud papier

Team it Bynt

Do. 7 april
Viering in de kerk

Cultuurmenu Waadzinnig
Vanuit het Cultuurmenu Waadzinnig waar we
als school aan meedoen, hebben de leerlingen
van groep 5 en groep 6 de voordelen van de
versoepelingen al mogen ervaren:
Zij zijn afgelopen week naar het Planetarium in
Franeker geweest. Dank aan alle ouders die
mee waren!

Woe. 13 april
Open dag

De leerlingen van groep 3/4 hebben vanuit hetzelfde Cultuurmenu de les 'Een
zee van talen' gehad.
Talen zijn er in allerlei vormen, zo stonden zij stil bij de Nederlandse en Friese
taal, maar ook bij het Bildts, Engels en andere (moeder)talen.

Di. 19 t/m vr. 22 april
Extra gespreksweek

Do. 14 april
Paaseieren zoeken
Vr. 15 t/m ma. 18 april
Goede vrijdag/Pasen,
leerlingen vrij

Zie voor meer data in onze
school-app Parro!

Dinsdag hadden zij
creatieve vissen met
emoties gemaakt,
donderdag hebben
zij met de vissen
gedanst tijdens een
dansles en met
elkaar een 'school'
vissen gevormd!
Meer foto’s in onze
school-app Parro!
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Versoepelingen Corona-maatregelen
Afgelopen vrijdag hebben we met het team gekeken hoe we de versoepelingen
de komende periode vorm zullen geven. Zowel praktische zaken als activiteiten.
Naast dat we hebben gekeken hoe bepaalde dingen 2 jaar geleden waren, hebben
we ook gekeken naar de positieve effecten van de afgelopen 2 jaar, die er ook zeker waren.
De volgende versoepelingen gelden vanaf maandag 7 maart a.s.:

Schooltijden en ingangen
In/uitgangen
Kleuterplein: Groep 1/2
Hoofdingang: Groep 3/4
Beleeftuin: Groep 5 t/m 8

Schooltijden regulier
Alle groepen 08:30-14:15 uur (vrijdags groep 1 t/m 4 tot 12:15 uur)
De bel gaat om 08:25 uur zodat de lessen om 08:30 uur kunnen beginnen.
Inloop/aankomst ’s ochtends
Groep 1/2:
Op maandag, donderdag en vrijdag verzamelen de leerlingen net als nu tussen 08:15-08:25 uur bij de leerkracht op het plein. Ouders/verzorgers nemen bij het hek afscheid, leerlingen spelen op het plein. Zij gaan
om 08:25 uur gezamenlijk naar binnen zodat om 08:30 uur de lessen kunnen beginnen.
Op dinsdag en woensdag brengen ouders/verzorgers de leerlingen tussen 08:15-08:25 uur in school en kunnen zij een kijkje nemen in de klas. Om 08:25 uur gaat de bel zodat ouders/verzorgers uiterlijk dan afscheid
nemen en we om 08:30 uur kunnen starten.
We hebben gemerkt dat het afscheid nemen bij het hek en spelenderwijs op het plein rustig verloopt en jonge
leerlingen minder moeite kost. Ook zien we dat het de effectieve leertijd verhoogd: de lessen starten echt om
8.30 uur. Tegelijk begrijpen we ook dat ouders van jonge leerlingen graag nog even mee gaan in school, op
deze wijze komen we aan beide tegemoet.
In de week voor elke vakantie is er een inloopweek, ouders/verzorgers kunnen dan ’s ochtends tussen 08:1508:25 uur samen met de leerlingen naar binnen.
Groep 3 t/m 8:
De leerlingen van groep 3 t/m 8 verzamelen tussen 08:15-08:25 uur op het plein, vanaf 08:15 uur is er
pleinwacht aanwezig.
Om 08:25 uur gaat de bel en gaan zij met de groep naar binnen zodat om 08:30 uur de lessen kunnen beginnen.
De leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben laten zien dat zij prima zelf naar binnen kunnen. We zien dat zij het
prettig vinden om ’s ochtends nog even met elkaar te praten/spelen, hier is dan op het plein ruimte voor.
In de week voor elke vakantie is er een inloopweek, ouders/verzorgers kunnen dan ’s ochtends tussen 08:1508:25 uur samen met de leerlingen naar binnen.

Pauzes
Pauzes gaan weer volgens het reguliere rooster.
Groep 1/2 heeft pauze op het kleuterplein, groep 3 t/m 8
heeft gezamenlijk pauze op het grote plein/veld.
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Versoepelingen Corona-maatregelen (vervolg)

Hygiëne
-We blijven ventileren
-We blijven onze handen wassen voor de fruit- en lunchpauze en na wc bezoeken
-We stoppen met het handen wassen/desinfecteren bij binnenkomst, leerlingen/ouders/externen die dit wel
prettig vinden kunnen dit alsnog in het toilet doen.

Zelftesten
Vanuit de overheid is het advies voor leerlingen van groep 6 t/m 8 en leerkrachten om 2 maal per week een
zelftest te doen.
Zelftesten op school zijn voorradig, wanneer gezinnen uit groep 1 t/m 5 daar behoefte aan hebben dan kunnen ze dit doorgeven aan de groepsleerkracht.
Volgende week krijgen de leerlingen van groep 6 t/m 8 nog een keer een aantal testen mee, ook voor hen is
dit daarna op verzoek en kan dit bij de groepsleerkracht worden aangegeven.

Overige:
-Ouders en externen kunnen weer in school, excursies kunnen weer plaatsvinden;
-We laten de cohortering/bubbels tussen groepen binnen en buiten los;
-Schoolbrede activiteiten kunnen weer plaatsvinden;

Verkeersveiligheid
Doordat vanaf maandag 7 maart de hele school weer dezelfde schooltijden
hanteert, betekent dit ook iets voor de verkeersveiligheid. Graag jullie aandacht
voor het volgende:
Leerlingen groep 7/8: Parkeren hun fiets net als voorheen bij de gymzaal. Op deze
wijze spreiden we het fietsverkeer bij de hoofdingang.
Alle leerlingen/ouders/verzorgers: Graag jullie alertheid op de verkeerssituatie
vanaf maandag 7 maart.
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Save the date!
Naast dat er veel versoepelingen in maatregelen zijn, kan dit ook in activiteiten.
Hieronder alvast een eerste overzicht van een aantal activiteiten waar we graag
ouders/verzorgers bij betrekken:
Inloopmiddag: donderdag 24 maart
De inloopmiddag die eerder was gepland kon toen helaas niet doorgaan. De nieuwe datum is donderdag 24
maart. Ouders/verzorgers zijn tussen 15:00-18:00 uur samen met hun kind(eren) welkom op school.
Tijdens deze middag laten kinderen aan hun ouders zien hoe zij op school werken.
Viering in de kerk: donderdagavond 7 april
‘Muzyk ferBynt’ is het thema van de jaarlijkse viering in de kerk. Elke
groep verzorgt tijdens deze avond een optreden voor elkaar én ouders/
verzorgers. Meer informatie volgt nog.
Open dag: woensdag 13 april
Gelegenheid om een kijkje in de klassen te nemen. Ook hierover volgt
nog meer info.
Koningsspelen: vrijdag 22 april
De sportdag samen met de andere scholen van Onderwijsteam Noord valt tegelijk met de dorpsfeesten in
Winsum, waardoor we daar niet aan mee kunnen doen. Daarom doen we dit jaar mee aan de Koningsspelen
op vrijdag 22 april.

Teamdagen
Op de jaarkalender zijn gedurende het schooljaar een aantal teamdagen ingepland, 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,
een deel van deze uren wordt als team/studiedagen ingepland, dit gebeurt jaarlijks in samenspraak met de
MR. Met de schoolspecifieke dagen hebben we dat zoveel mogelijk op de maandagen en vrijdagen gedaan
zodat dit aan het weekend vast zit en gezinnen hierop iets kunnen plannen.
De teammiddag op 10 maart is gepland/ingevuld door het Onderwijsteam waar we deel van uitmaken en
bestaat uit workshops rondom muziek, gesprekstechnieken met leerlingen en mindfulness.
Op de teamdag van 28 maart gaan we o.a. aan de slag met de nieuwe schoolvisie.
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