Nieuwsbrief
Nr. 8 - juli 2022

Beste ouders / verzorgers van it Bynt,
Met het thema ‘Een vliegende start’ zijn we dit schooljaar begonnen,
Inmiddels zijn we met elkaar geland! Tijd voor een tussenstop om ons na de
zomer op te maken voor een nieuwe vlucht.

Agenda
Vr. 15 juli
Start Zomervakantie

We kijken terug op een goed schooljaar, waarin veel activiteiten weer als
vanouds zijn doorgegaan.
In deze Nieuwsbrief nog een kleine terugblik op de afgelopen periode en alvast
een kleine vooruitblik op volgend schooljaar.
De nieuwsbrief met meer informatie over het nieuwe schooljaar komt in de
laatste vakantieweek uit.
Mochten er verder vragen zijn, geef het dan gerust aan.

Za. 27 augustus
Oud papier

Ma. 29 augustus
Start nieuwe schooljaar
Zie voor meer data in onze
school-app Parro!

Team it Bynt

Musical Jungle Beat
Om het jaar voeren de leerlingen van groep 7/8 een musical op, dit jaar was
dit de musical Jungle Beat. Dinsdagochtend hebben de leerlingen van groep 1
t/m 6 naar de generale mogen kijken, woensdagavond was de officiële uitvoering met een bomvolle Helling en een staande ovatie voor alle leerlingen.
Super trots!
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Afscheidsavond groep 8
Aansluitend op de musical was de afscheidsavond voor groep 8, waarbij we
terug hebben gekeken op hun Bynt-tijd die er nu toch écht op zit.
We mochten een prachtige wegwijzer én een mooie pleintegel in ontvangst nemen,
die later een mooi plekje zullen krijgen in/rondom het gebouw!

Laatste schooldag
Een geslaagde laatste schooldag met als thema ‘Reizen’.
Het vliegtuig waar we dit schooljaar mee zijn gestart was opnieuw geland, tijd voor een tussenstop. Een dag
met een gemoedelijke sfeer en mooie activiteiten, met dank aan de AC en alle hulpouders, heel fijn!
Aan het eind van de dag kwamen de leerlingen van groep 8 als aller laatste uit het vliegtuig, met een erehaag
voor zich.
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Vakanties en vrije dagen
In de eerste weken na de zomervakantie ontvangen alle gezinnen de
activiteitenkalender met daarop een overzicht van alle activiteiten voor het
komende schooljaar. Hierbij alvast een overzicht van de vakanties/vrije dagen voor
het nieuwe schooljaar, we merken dat gezinnen dit prettig vinden om alvast te weten:
11-10-22
17-10-22 t/m 21-10-22
21-11-22
26-12-22 t/m 06-01-23
10-01-23
08-02-23
27-2-23 t/m 3-3-23
6-04-23
7-04-23 t/m 10-04-23
27-4-23
28-4-23 t/m 05-05-23
5-5-23
18-05-23 t/m 19-05-23
29-5-23
19-6-23 t/m 23-6-23
28-6-23
21-07-23 t/m 1-09-23
………..?

Teammiddag - mentorentraining, leerlingen 12:15 uur vrij
Herfstvakantie
Teamdag - stichtingsdag
Kerstvakantie
Teamdag - mentorentraining, leerlingen 12:15 uur vrij
Teamdag - analyseren/rapporten
Voorjaarsvakantie
Teammiddag onderwijsteam, leerlingen 12:15 uur vrij
Paasvakantie
Koningsdag
Teamdag + Meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
Pinkstervakantie
Teamdagen - met o.a. plan/evaluatiedag, analyseren/rapporten etc.
Teamdag - onderwijsteam
Calamiteiten-dag + Zomervakantie
Snipperdag - invulling gezinnen (zie uitleg volgende pagina)

Wat wellicht opvalt is de vrije week van 19 t/m 23 juni. Aangezien de zomervakantie volgend schooljaar pas
laat valt is in overleg met de MR besloten om hier een lesvrije week in de plannen.
In die periode valt dit tevens samen met veel administratieve taken op school, zodat leerkrachten daar dan
de ruimte voor hebben.

Teamdagen (margedagen)
Naast de landelijk vastgestelde vakanties/feestdagen waarop leerlingen vrij zijn, zijn er een aantal margedagen die scholen naar eigen invulling in mogen zetten. 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.
Leerlingen krijgen dus meer onderwijsuren en leerkrachten besteden dus
meer tijd aan lesgevende taken.
Een deel van deze uren wordt als team/studiedagen ingepland,
dit gebeurt jaarlijks in samenspraak met de MR.
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Snipperdag
Komend schooljaar roepen we een zogeheten Snipperdag in het leven.
De voornaamste reden hiervan is dat we steeds meer leerlingen uit andere dorpen
op school hebben en zij op verschillende momenten dorpsfeesten hebben.
Officieel mag daar niet zomaar vrij voor worden gegeven en we kunnen niet op alle
omliggende dorpsfeesten een margedag plannen.
Daarom een Snipperdag, gezinnen mogen zelf weten wanneer ze deze dag inzetten. Of gezinnen deze dag
voor een dorpsfeest-dag inzetten of voor een andere dag, is een eigen keuze.
Hoewel dergelijke margedagen voornamelijk bedoelt zijn voor de invulling van leerkrachten, proberen we de
gezinnen uit omliggende dorpen hierin tegemoet te komen. Aan het eind van het schooljaar zullen we dit
evalueren en kijken of/hoe we hier een vervolg aan geven.
Spelregels:
-Moet minimaal 1 week vooraf met de groepsleerkracht zijn afgestemd;
-Niet mogelijk tijdens toets- en gespreksmomenten;
-Niet mogelijk tijdens de eerste en laatste week van het schooljaar (dorpsfeest is hierop een uitzondering);
-Kan niet worden verspreid over meerdere dagdelen.

De eerste foto’s met de rolmaten komen al binnen, hartstikke leuk!
Volgend schooljaar gaan we ‘Samen Bouwen’ aan een nieuw schooljaar!
(gezinnen uit Spannum: houd de brievenbus in de gaten!
In de laatste week van de zomervakantie volgt een nieuwsbrief met meer
informatie over het nieuwe schooljaar!
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