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Beste ouders / verzorgers van it Bynt,
Vol verwachting klopt ons hart… 5 december komt steeds dichterbij, zouden
Sint en zijn pieten ook dit jaar onze school weer weten te vinden?
We kijken terug op een fijne jaarvergadering, waaruit de eerste acties al in deze
nieuwsbrief zijn te vinden!

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

Jaarvergadering
We kijken met een goed gevoel terug op de
jaarvergadering/ouderavond van vorige week
dinsdag.
Een dynamische en constructieve avond.
Actieve commissies, ambities van de school en
meedenkende ouders. Mooi om te zien hoe de
inbreng en krachten van ouders en
leerkrachten samen komen om hier het uiterste uit te halen met hetzelfde
doel: voor de leerlingen. Samen nét iets verder!

Sinterklaasviering
Donderdag 5 december is de Sinterklaasviering.
‘s Ochtends hopen we Sint en zijn pieten weer te mogen verwelkomen bij ons
op school. Ouders en verzorgers zijn van harte welkom om bij de aankomst
van de Sint en zijn pieten te zijn. Dit zal tussen 08:20 en 08:45 uur plaatsvinden
op het schoolplein. Daarna viert Sinterklaas het feest met de leerlingen in
school. Voor de onderbouw staat er o.a. een Sinterklaas circuit op het
programma, groep 5 t/m 8 vieren dit met surprises in de klas.

Agenda
Do. 28 november
Mearke Winsum gr. 5 t/m 8
(Let op: Iets later uit!)
Do. 5 december
Sinterklaasfeest
(groep 1 t/m 4 is 12:00 uit)
Za. 14 december
Oud papier
Do. 19 december
Kerstviering
(Let op: 12:00 uur uit)
Ma. 23 dec. t/m ma. 6 jan
Kerstvakantie + margedag
Di. 14 januari
Schoonmaakavond
Do. 16 januari
Schoonmaakavond
Za. 18 januari
Oud papier
Woe. 22 januari
Nationale voorleesdagen
Vr. 31 januari
Margedag, leerlingen vrij

Kijk voor de volledige agenda
op de jaarkalender of de
kalender op onze website.

Mearke Winsum
Donderdag 28 november gaan de kinderen van
groep 5 t/m 8 naar het Mearke in Winsum, dit
jaar zal de voorstelling ‘Matilde’ worden opgevoerd, een bewerking naar het boek van Roald
Dahl.
Zoals eerder aangekondigd duurt de
voorstelling tot 14:30/14:45 uur, de kinderen
zijn dus iets later uit.
Kinderen mogen vanaf de Helling direct naar huis, voor ouders die hun
kinderen ophalen, kunnen dat dus doen bij de Helling.
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Veiligheid plein
De werkgroep verkeer is al een tijd actief met plannen om de verkeersveiligheid
aan te pakken rondom it Bynt. Tijdens de ouderavond is hier ook over gesproken
en zijn er afspraken ontstaan die we zelf eenvoudig kunnen invoeren.
Ophalen kleuters kleuterplein:
We vragen of ouders/verzorgers hun kind willen opwachten op het plein, dus binnen
het hek. Op deze wijze hoeft niet de hele kleutergroep tegelijk de straat over, wél zo
overzichtelijk.
Ophalen kinderen grote plein: We vragen ouders/verzorgers die hier hun kind
opwachten om de toegangspoort zoveel mogelijk vrij te houden. Dat geldt ook voor
de stoep, deze worden momenteel nog wel eens geblokkeerd door fietsen of
kinderwagens waardoor voetgangers op de weg lopen. Het opwachten mag hier
uiteraard ook binnen het hek.
De werkgroep verkeer neemt de input van de ouderavond mee in de plannen en
gaat daarmee met de gemeente om tafel. Naast bovenstaande ‘gedragsafspraken’ zijn er vanuit de gemeente ook aanpassingen nodig.

Bericht van de Activiteitencommissie
Tijdens de afgelopen jaar vergadering van de commissie’s, zijn we als AC wat vergeten! We hebben kort de
jaarcijfers besproken. Tot zover geen probleem. We hebben ook akkoord gekregen van de kascommissie
(controle op de jaarcijfers). Ook hier geen probleem, maar daar hoort altijd nog wat achteraan en zijn de
verkiezingen van een nieuw kascommissie lid.
Afgelopen jaar hebben Sonja Telenga en Petra Bakker zitting genomen in de kascommissie. Zij hebben de
jaarcijfers bekeken en gezien dat het goed was. Nu zit een kascommissie lid voor twee jaar in de commissie
om zo enige continuïteit te waarborgen. Sonja Telenga heeft er twee jaar in gezeten en neemt afscheid van
haar taak. We zoeken dus een vervanger voor Sonja.

Daarom hier een oproep voor een nieuw kascommissie lid. Is dat iets voor jou? Meld je dan even aan bij de
AC. Dat kan door even een mailtje te sturen naar Robert_Grovenstein@hotmail.com of even te bellen met
06-25717000.
Alvast bedankt.
Namens de Activiteitencommissie, Robert Grovenstein

Kerstviering: donderdag 19 december, let op: eerder uit!
Donderdagavond 19 december is de Kerstviering.
Alle kinderen zijn deze dag om 12:00 uur uit.
‘s Middags worden dan de voorbereidingen getroffen voor de Kerstviering,
alle kinderen verwachten we aan het eind van de middag/begin van de avond op
school. De officiële uitnodiging en tijden van de Kerstviering volgen nog.
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School-app Parro
Tijdens de ouderavond is onze school-app Parro geïntroduceerd. Via deze app
delen we o.a. nieuws uit de groepen, maar ook schoolbrede zaken zoals het
fruitmenu van de week. Ouders hebben eerder aangegeven graag te weten wat er
zoal op school speelt, deze app is een mooi middel om daarin te voorzien. Natuurlijk
vervangt dit niet het persoonlijke contact, waar we veel waarde aan hechten. Een afspraak of telefoontje is
zo gedaan! Ook zit de kalender/agenda in de app, handig om deze bij de hand te hebben.
Binnen 1 week tijd heeft al 90% van de gezinnen de app geïnstalleerd!
Nog niet gedaan? Of vragen over de app? Hieronder een aantal handige vragen/antwoorden.

Ik heb de app gedownload en een koppelcode gekregen.
Kan mijn partner dat ook?
Het is zeker mogelijk dat beide ouders de app op hun telefoon/tablet hebben. De koppelcodes en instructies zijn verstuurd naar de e-mailadressen
die bij ons bekend waren.
Geef dan via bynt@gearhing.net het e-mailadres door van de ouder die er
nog niet in kan, dan zorgen wij dat er snel een koppelcode wordt
verstuurd.
Waar kan ik de app op openen?
De app is geschikt voor zowel mobiel als tablet. Daarnaast is de app ook via
internet te openen: http://talk.parro.com/
Ik ben er nog niet aan toegekomen om de app te downloaden of de koppelcode te gebruiken, hoe ging dat
ook alweer?
De app is te vinden in de Google Play Store en App Store onder de naam: Parro
Na het downloaden klikken op 'Ouder' om vervolgens eenmalig een account te maken of in te loggen. Dit
gaat dan in het vervolg automatisch.
Vervolgens zal er (ook eenmalig) worden gevraagd om een koppelcode om toegang te krijgen tot de
groepen.
Ik heb geen koppelcode ontvangen..
De koppelcodes zijn verstuurd naar de bij ons bekende adressen op dinsdag 19 november. Geen koppelcode
ontvangen of niet meer geldig? Stuur even een mailtje naar bynt@gearhing.net
Er werkt iets niet in de app...
De app Parro blijft altijd in ontwikkeling, zo was er een probleem met verschillende merken toestellen en het
lezen van de beschrijving bij activiteiten.
Inmiddels is er een update verschenen waarin dat is verholpen. Een update van de app kan dus uitkomst
bieden!
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