Nieuwsbrief
Nr. 7 - mei 2022

Beste ouders / verzorgers van it Bynt,
Het voorjaar, altijd één van de mooiste perioden op school. Het moment dat we
de ruimte om school weer meer kunnen gebruiken en het begrip ‘met zonder
jas’ de laatste dagen weer regelmatig voorbij komt.
We kijken terug op geslaagde activiteiten als de viering, paaseieren zoeken,
Koningsspelen en het schoolvoetbal.
Binnen zijn alle groepen aan het zaaien voor de beleeftuin die hopelijk snel op
de schop gaat én klinkt er in alle groepen muziek!
In deze nieuwsbrief verder algemene informatie en data voor in de agenda.
Mochten er verder vragen zijn, geef het dan gerust aan.

Agenda
Di. 17 en do. 19 mei
Schoonmaakvond
Woe. 18 mei
Himmelmiddei gr. 1 t/m 6
Schoolkaatsen
Do. 26 mei en vr. 27 mei
Hemelvaartsweekend, vrij

Team it Bynt

Ma. 6 juni
Pinksteren, vrij

Muzyk (fer)Bynt!)

Vr. 17 juni
Schoolreisjes gr. 1 t/m 6

Het thema van de viering was ‘Muzyk (fer)Bynt!’. Een prachtige avond met
mooie optredens waar we met een goed gevoel op terug kijken.
Alle foto’s van deze avond zijn te bekijken via >deze< link:

Za. 18 juni
Oud papier

Op school gaan we hier nog door met muziek...
Groep 1 t/m 4 volgt momenteel dansworkshops, de leerlingen van groep 5
leren keyboard spelen, de leerlingen van groep 6 leren gitaar spelen én groep
7/8 leert de basis om een goede DJ te worden!

Zo. 19 juni
Vaderdag
Do. 23 juni
Gewone schooldag
Vr. 24 juni
Dorpsfeest Winsum, vrij
Vr. 27 juni
Teamdag, vrij
Zie voor meer data in onze
school-app Parro!
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Rapporten weer mee naar school
Ligt de rapportmap nog thuis? We zien de rapportmappen graag
volgende week weer terug op school.

Schoonmaakavonden: dinsdag 17 en donderdag 19 mei
Een fijne en schone leeromgeving vinden we erg belangrijk,
daarom organiseren we met de Activiteitencommissie (AC) jaarlijks vier
schoonmaakavonden.
Dagelijks wordt het gebouw schoongemaakt, al zijn er altijd zaken die niet
(dagelijks) worden schoongemaakt. Op deze avonden hopen we alles weer spik
en span te maken, vele handen maken licht werk.
Zie voor de indeling en meer informatie het schema van de schoonmaakavonden dat per mail is bijgevoegd met deze nieuwsbrief.

Himmelmiddei: woensdag 18 mei
Tussen de schoonmaakavonden met ouders/verzorgers in het schoolgebouw door,
gaan we met de leerlingen er op uit om zwerfafval op te ruimen. Dit doen we woensdag 18 mei, van 12:45-13:45 uur met groep 1 t/m 6.
Welke ouders/verzorgers willen hierbij helpen en met een groepje leerlingen het dorp
in? Opgeven kan via Parro (agenda -> Himmeldei -> klik op het groene vinkje) of via
bynt@gearhing.net

Schoolkaatsen
Jaarlijks wordt het schoolkaatsen voor basisschoolleerlingen georganiseerd. De gemeentelijke voorronde is
op woensdag 18 mei a.s. vanaf 13:00 uur op het kaatsveld in Winsum.
De beste parturen mogen door naar de provinciale finale op it Sjûkelân in Franeker.
It Bynt wordt vertegenwoordigd door maar liefst 3 parturen, 1 jongens partuur en 2 meisjesparturen met
leerlingen uit groep 6/7/8.
Supporters zijn welkom, wij wensen hen alvast heel veel plezier en succes!

Schoolreisjes groep 1 t/m 6: vrijdag 17 juni
Vrijdag 17 juni gaan groep 1/2 en groep 3 t/m 6 op schoolreisje. Binnenkort meer informatie hierover via de
speciale schoolreisje-brief.
Groep 7/8 is begin dit schooljaar al op schoolkamp geweest.

Dorpsfeesten Winsum: data wijziging!
Op de kalender staan de dorpsfeesten Winsum op donderdag 23 en vrijdag 24 juni.
Traditiegetrouw waren donderdagochtend vrij, donderdagmiddag spelletjes voor alle
kinderen, vrijdags waren de leerlingen dan vrij.
De dorpsfeestcommissie Winsum heeft ons laten weten dat zij het dit jaar anders
zullen doen, zo starten de dorpsfeesten nu later, namelijk op donderdagavond.
De spelletjes voor kinderen worden dit jaar niet samen met school georganiseerd.
Hierdoor hebben we als team het volgende besloten:
Donderdag 23 juni wordt een ‘normale’ schooldag, leerlingen gaan gewoon naar school.
Vrijdag 24 juni blijft voor alle leerlingen een vrije dag.
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School/beleeftuin
We kunnen het ons bijna al niet meer herinneren maar alweer bijna 5 jaar
geleden is de wildernis achter school omgetoverd tot een fijne speel, leer en
beleefplek. Graag zouden we meer doen met de school/moestuin, daarom ligt
er een plan om er grote moestuinbakken te realiseren zodat het onderhoud wat behapbaarder wordt. Om
dit te realiseren hebben we samen met de AC een aantal fondsen aangeschreven, we hopen dat binnenkort
de financiering rond is en de werkzaamheden kunnen starten.

Lyts Frysk Diktee
Tongersdei 14 april wie de grutte finale fan it Lyts Frysk Diktee yn de
Steateseal fan it Provinsjehûs yn Ljouwert.
Fjouwer Fryske toppers út groep 7/8 hiene it diktee yn de foarronde sa goed
makke dat sy nei de finale mochten: Anine, Mariëlle, Mireille en Nienke.
Yn de finale gjin prizen, mar wol in prachtige middei hân!

Wisten jullie dat…… #Rots&Water
•Rots & Water een programma is voor weerbaarheid en sociale vaardigheden?
•Je hiervoor een opleiding moet volgen om dit te kunnen geven?
•Meester Kees de basisopleiding al had?
•Meester Kees onlangs geslaagd is voor de specialisatietraining?
•Dat we waardevolle lesactiviteiten hiervan vooral inzetten in de
Gouden Weken aan het begin van het schooljaar?
•Dit een mooie aanvulling is op onze doorgaande lijn sociaal emotionele
ontwikkeling, naast o.a. de Vreedzame School?

Wisten jullie dat…… #Lintjesregen
•Onze oud-directeur Feikje Toering een lintje heeft gekregen?
•Dit voor haar inspanningen in het onderwijs én verenigingsleven is?
•Het Greidhoeke goes Onderwijsproject hier een belangrijke rol in
had?
•Zij veel felicitaties van ouders heeft ontvangen en dat enorm heeft
gewaardeerd?
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Terugblik op de maand april

Paaseieren zoeken

Koningsspelen

Schoolvoetbal
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