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Woord vooraf

Met veel plezier bieden wij u deze kalender van onze bernemienskip aan! 
Ja, u leest het goed: vanaf dit schooljaar zijn wij geen doarpsskoalle meer, maar 
een bernemienskip. Dit heeft te maken met de steeds intensievere samenwerking 
met de peuteropvang die in ons gebouw gehuisvest is. Daarnaast bevinden wij 
ons in een ontwikkeling waarin wij steeds meer toe groeien naar één organisatie 
waarbij geen onderscheid meer tussen peuteropvang en school is. 
Om dit heuglijke feit te bezegelen hebben we een nieuw logo en is deze kalender 
als gevolg daarvan in een nieuw jasje gestoken. 

In deze kalender vindt u een impressie van allerhande activiteiten die dit school-
jaar plaats zullen vinden. U kunt daarbij onder andere denken aan data voor 
oudergesprekken, koffieochtenden en de meesters- en juffendag. 
De praktijk wijst uit dat er gedurende het schooljaar veelal verschillende activitei-
ten aan worden toegevoegd. Het is daarom belangrijk om onze nieuwsbrief goed 
in de gaten te houden.

Naast een overzicht van activiteiten bevat deze kalender tevens informatie over 
onze bernemienskip. Zo kunt u kennis nemen van praktische informatie over 
bijvoorbeeld schooltijden en vakanties, maar deze kalender beschrijft tevens de 
belangrijkste kenmerken van onze mienskip en de opvang buiten de schooluren.

De naam van onze bernemienskip luidt It Bynt. Het Friese woord bynt, is een 
draagconstructie van stevige en dikke balken waarop het dak van met name 
boerenschuren rust. De naam symboliseert niet alleen de verbinding tussen 
kinderen, ouders en leerkrachten, maar ook met het dorp. Wij verbinden ons aan 
elkaar en vanuit die verbondenheid willen wij met u als ouders samenwerken bij 
de ontwikkeling van de kinderen die aan onze bernemienskip zijn toevertrouwd. 
Wij hebben er zin in en willen er samen met u graag weer een mooi schooljaar 
van maken!

Met vriendelijke groet,

Baukje Bijma 
Directeur

Bernemienskip It Bynt 
Knilles Wytseswei 11 
9262 NG Sumar 
Tel: 0511-469262
www.bmsitbynt.nl 
itbynt@pcbotdiel.nl

PCBO Tytsjerksteradiel
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VAKANTIEROOSTER 2020-2021

Periode

Herfstvakantie 12 oktober t/m 16 oktober

Kerstvakantie 21 december t/m 1 januari

Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari

Pasen 2 april t/m 5 april

Koningsdag 27 april

Meivakantie 3 mei t/m 14 mei

Hemelvaart 13 mei

Pinksteren 24 mei

Zomervakantie 12 juli t/m 20 augustus

Kindvrije dagen zijn:
8 en 21 september 1 maart
22 en 25 januari 3 en 4 juni
19 februari  9 juli (onder voorbehoud)

WANNEER GAAN DE KINDEREN NAAR SCHOOL?

Maandag 8:30-14:00

Dinsdag 8:30-14:00

Woensdag 8:30-14:00

Donderdag 8:30-14:00

Vrijdag 8:30-14:00

De schooltijden zijn van 8:30-14:00 uur. 5 minuten voor aanvang gaat de bel. De kleuters kunnen 10 mi-
nuten voor schooltijd in de groep worden gebracht. Bij regen mogen ook de andere kinderen 10 minuten 
voor schooltijd naar binnen. De peuteropvang is geopend op de maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 
van 8:30-12:30 uur.

GROEPSINDELING 2020-2021

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Unit 1: 1/2 Joukje Joukje Grieteke Grieteke Grieteke

Unit 2: 3 Robin Robin Robin Robin Robin

Unit 2: 4/5 Harma Alie Harma Alie Alie

Unit 3: 6/7 Auke Harma Auke Auke Auke

Unit 3: 7/8 Martin Martin Martin Hanna-Ilse Hanna-Ilse

Unit 1 dagelijks met hulp van Sea Rina.
Unit 2/3 op dinsdag, woensdag en donderdag met hulp van Alie K.
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Zomervakantie Verjaardag juf Sietske

Zomervakantie

– Eerste schooldag
– Hoofdluiscontrole
–  Verjaardag meester 

Martin

Nieuwsbrief

Nieuwjaarsreceptie

Toetsweek

zo ma di wo do vr za
2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

ROOSTER VOOR BEWEGINGSONDERWIJS  

Dag Groep

Maandag Groep 1 t/m 8*

Vrijdag Groep 5 t/m 8

Voor de gymlessen hebben de kinderen gymkleding en gymschoenen (zonder zwarte zolen) nodig.

* Groep 1/2 van de herfst- tot de meivakantie.
* Groep 3 heeft naast de gymles nog een buitenspeelles.
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Nieuwsbrief

– Verjaardag juf Alie Ki.
– Toetsweek
– MR en AR

– Lesvrije dag
– Nieuwsbrief

Lesvrije dag Buitenlesdag – Kraanwaterdag
– Kinderpostzegelactie

Gesprekken Gesprekken – Gesprekken
–  Start Kinderboeken-

week

zo ma di wo do vr za
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Pauze
Unit 2 heeft pauze van 10.00-10.15 uur en van 
12.00-12.15 uur. Lunch om 11.45 uur.
Unit 3 heeft pauze van 10.15-10.30 uur en van 
12.15-12.30 uur. Lunch om 12.00 uur.
Voor de lunch is het nodig dat de kinderen een 
lunchpakket, drinken en een theedoek meenemen. 

Verlof aanvragen
Als uw kind ziek is, kunt u dat vanaf ’s morgens 
8.00 uur telefonisch of schriftelijk (via de mail) 
bij ons melden. Andere verlofaanvragen worden 
schriftelijk ingediend bij de directie. Daarvoor is 
een formulier via de website te downloaden. Voor 
nadere informatie kunt u onze schoolgids raadple-

gen. U kunt dan nagaan, of uw verzoek binnen de 
regelgeving valt.
 
Wie zijn we?
It Bynt is een ontmoetingsschool. Vanuit onze 
levensbeschouwing, waarin ruimte is voor diver-
siteit en vanuit de zeven gewoonten van effectief 

leiderschap, willen we richting geven aan al ons 
pedagogisch en didactisch handelen. De diversi-
teit van onze school komt tot uitdrukking in onze 
dagopeningen en sluitingen. We stellen verschil-
lende thema’s uit de leefwereld van kinderen aan 
de orde. Twee dagen per week worden deze vanuit 
bijbels perspectief belicht en tweemaal vanuit 
een algemeen levensbeschouwelijke invalshoek. 
Daarnaast is er een dag waarbij ouders  kunnen 
kiezen voor humanistisch vormingsonderwijs (HVO) 
of godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) voor hun 
kind.

De onderlinge relaties worden gekenmerkt door 
verbondenheid, vertrouwen, veiligheid, verdraag-
zaamheid, openheid en respect. 
De leerlingen zijn op school om te leren, zodat 
uw kind zo goed mogelijk wordt voorbereid op de 
maatschappij. We hebben het dan over 
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Gesprekken –  Verjaardag juf  
Sea Rina

– Nieuwsbrief

GMR

Herfstvakantie

Hoofdluiscontrole Nieuwsbrief

zo ma di wo do vr za
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Verjaardag 
juf Robin

lezen, taal, rekenen en bijvoorbeeld wereldoriënta-
tie, maar ook muziek, tekenen en bewegingsonder-
wijs mogen niet vergeten worden. Een belangrijk 
punt is ook de sociaal-emotionele ontwikkeling en 
ook daaraan geven we aandacht. We doen dit aan 
de hand van de zeven eigenschappen van effectief 
leiderschap.

Het muziekonderwijs in de groepen 3 t/m 5 wordt 
gegeven door een vakleerkracht van cultuur-
centrum “De Wâldsang”. De kinderen krijgen 
blokfluitles en Algemeen Muzikale Vorming (AMV).  
De muzikale vorming wordt afgesloten met een 
theoretisch- en praktisch examen. 

We vragen u om de verschillende levensbeschou-
welijke uitgangspunten van onze ontmoetings-
school te respecteren. Dat geldt voor de waarden 
en normen, maar ook bij deelname aan de activitei-
ten die de school organiseert. 
De school maakt deel uit van de samenleving en 
daarom vinden we de contacten met de omgeving 
belangrijk. Hieraan geven we invulling door mee 
te doen aan activiteiten in de dorpsgemeenschap. 
Te denken valt aan schoonmaakacties, de 4 mei 
herdenking en het dorpsfeest.

Wat zijn de belangrijkste  
kenmerken van ons onderwijs?
Belangrijk is, dat de einddoelen van het betreffende 
leerjaar gehaald worden. Deze einddoelen zijn niet 
voor elke leerling hetzelfde. Sommige kinderen kun-
nen meer aan en krijgen moeilijker werk te doen; 
andere kinderen hebben moeite met de leerstof en 
krijgen extra uitleg en eventueel een aangepast 
programma. 

We werken met de principes van de zeven 
eigenschappen van effectief leiderschap. Hier bin-
nen streven we naar persoonlijk leiderschap van 
kinderen. Hieronder verstaan we dat we kinderen 
leren om verantwoordelijk te zijn voor de eigen 
keuzes die ze maken. Dat ze leren om een plan 
en duidelijke doelen te stellen en dat ze leren om 
zichzelf aan te sturen bij het verwezenlijken van die 
doelen.
We werken systematisch aan samenwerken en 
leren plannen. Bij de jongste kinderen doen we 
dit met behulp van een planbord en bij de oudere 
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– Koffieochtend
– Nieuwsbrief

Verjaardag juf Joukje Nieuwsbrief

MR en AR

Verjaardag meester 
Bareld

zo ma di wo do vr za
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KSG

kinderen werken we toe van een dag- naar een 
weektaak. Daarbij letten we op de speciale 
leerbehoefte van ieder kind. Daarnaast worden 
de doelen van de wereldoriënterende vakken op 
een afwisselende wijze door de kinderen verwerkt. 
Hierdoor creëren we een gevarieerd aanbod voor 
de kinderen. Hiermee willen we de motivatie voor 
leren extra gestalte geven. 
 
We proberen duidelijk en consequent te zijn. 
Leerlingen houden van duidelijkheid en structuur en 
bovendien gaat er zo weinig onderwijstijd verloren. 
De leerkrachten hebben geleerd op een prettige en 
doelmatige manier les te geven. Wat klassikaal kan, 
doen we uit sociaal oogpunt en doelmatigheid klas-
sikaal en wat beter in groepen of individueel kan, 
doen we in groepen of individueel. We beginnen op 
tijd, de lessen zijn goed voorbereid en hebben een 
duidelijk doel (Wat moet een leerling aan het eind 
van de les kunnen/kennen?). Samen met u willen 
we uit uw kind halen, wat er in zit!

Taalbeleid
In onze school wordt vanaf groep 1 systematisch 
aandacht besteed aan de Friese, Nederlandse en 
Engelse taal. De voertaal is Nederlands, maar bin-
nen ons programma is er ook ruime aandacht voor 
de Friese en Engelse taal. 
Zo willen we een brede basis leggen voor het ver-
volgonderwijs en inspelen op de ontwikkeling van 
drietaligheid van de kinderen. Door deze structuur 
streven we naar een versterking van alle drie talen. 

De oudercontacten
Aan het begin van het schooljaar organiseren wij 
een welkomstgesprek voor ouders van kinderen 
met een nieuwe groepsleerkracht. Tijdens dit 
gesprek is ook uw kind aanwezig en heeft u de 
gelegenheid om samen te vertellen wie uw kind is, 
wat het nodig heeft en hoe we het beste kunnen 
samenwerken. Voor het vervolg van het schooljaar 
stellen we een individueel gespreksarrangement 
met u samen. 
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– Sinterklaas
– Nieuwsbrief

Verjaardag meester 
Auke

Kerstviering Nieuwsbrief

Kerstvakantie Verjaardag juf Alie Ko. Eerste kerstdag

Kerstvakantie

zo ma di wo do vr za
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
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Tweede 
kerstdag

Met deze gespreksarrangementen op maat willen 
we samen met u en uw kind zoeken naar nieuwe 
informatie met het oog op een voor beide partijen 
helder doel: informatie over het kind dat vervolgens 
gebruikt kan worden ten behoeve van zijn/haar 
ontwikkeling. 

Daarnaast is er een aantal koffieochtenden waarin 
er in een ongedwongen sfeer, ruimte is voor ont-
moeting.
Elk jaar houden we in het voorjaar een algemene 
ouderavond die vooraf wordt gegaan door de 
afdelingsledenvergadering waarbij ook leden en 
donateurs van de vereniging PCBO Tytsjerksteradiel 
uitgenodigd zijn. Tijdens de ouderavond wordt u 

geïnformeerd over diverse zaken die met het onder-
wijs van onze school te maken hebben. 

We vinden het belangrijk dat we elkaar zo goed 
mogelijk informeren. Is er iets of hebt u een vraag, 
aarzel dan niet te bellen of langs te komen. Wij 
doen dat vanuit school ook. De leerkrachten zijn 
in ieder geval een half uur voor schooltijd en 45 
minuten na schooltijd aanwezig.

Welkom
Wij willen graag in alle openheid met u commu-
niceren. Dus als er iets is, aarzel dan niet naar de 
betreffende leerkracht of naar de directie te stap-
pen. Vaak zijn problemen gemakkelijk op te lossen. 
Als we het weten, kunnen we er iets aan doen! 

De afdelingsraad
Elke school heeft een afdelingsraad (AR). Dit is een 
vertegenwoordiging van ouders, die lid kunnen  
zijn van de vereniging PCBO Tytsjerksteradiel.  
De directeur betrekt hen bij de voorbereiding van 
beleid (meedenkers) en zij kunnen gevraagd en 
ongevraagd advies geven op alle beleidsterreinen. 
Daarnaast bewaakt de AR de identiteit van onze 
ontmoetingsschool. 
Twee leden van de AR zijn lid van de ledenraad van 
de vereniging. 
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– Toetsweek
– Hoofdluiscontrole

NSA: Dans op Maat

– Toetsweek
– MR en AR

NSA: Dans op Maat NSA: EHBO Nieuwsbrief

NSA: Dans op Maat NSA: EHBO Lesvrije dag

Lesvrije dag NSA: EHBO Nieuwsbrief

zo ma di wo do vr za
1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30 / 31

Kerstvakantie /  
Nieuwjaarsdag

De medezeggenschapsraad
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad 
(MR). Deze raad bestaat uit ouders en personeel. 
De leden van de raad worden gekozen door de 
ouders en personeel van de school. Via de MR op 
school praten ouders en personeel mee over het 
schoolbeleid. Voor een aantal onderwerpen moet 
de school advies of instemming vragen aan de MR 
voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is 
de MR een belangrijke gesprekspartner voor de 
schoolontwikkeling van It Bynt.

Omdat er onder ons schoolbestuur meerdere scho-
len vallen, kent het bestuur een gemeenschappelij-
ke medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad praat 

mee over het beleid van het schoolbestuur dat 
voor alle scholen van PCBO Tytsjerksteradiel geldt. 
De GMR bestaat ook uit ouders  en personeel. Ze 
worden gekozen door de MR’en van de scholen.

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie (AC) bestaat uit een groep 
ouders en een vertegenwoordiger van het team. De 
commissie ondersteunt tal van activiteiten, zoals 
excursies, kerst en andere vieringen.

De kwaliteit
Een school is een levende gemeenschap, waar leer-
lingen zich dienen te ontwikkelen. Elk kind is weer 
anders. Toch kan ook een basisschool meetbare 
gegevens noemen, zodat u een indicatie krijgt over 
de kwaliteit van de school.  
De volgende documenten liggen ter inzage op 
school:

 − leerprestaties
 − inspectieverslagen
 − resultaten tevredenheidsonderzoek 
 − jaarverslag 
 − kwaliteitszorgsysteem 
 − schoolplan
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NSA: Dans op Maat NSA: EHBO

Gesprekken – Gesprekken
– NSA: Dans op Maat

– Gesprekken
– NSA: EHBO

Gesprekken – Nieuwsbrief
– Schoolfotograaf

NSA: Dans op Maat –  Meesters- en  
juffendag

– Nieuwsbrief

Lesvrije dag

Voorjaarsvakantie

Verjaardag juf Aletta

zo ma di wo do vr za
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KSG

Welke activiteiten staan komend 
jaar op het programma? 
1.   Werken met het expliciete directe instructie-

model.
2.  Ontwikkeling bernemienskip.
3.  Werken met leiderschapsrollen.

ICT gebruik
De computer wordt in alle groepen gebruikt. Leer-
krachten en leerlingen maken gebruik van digitale 
schoolborden. Vanaf groep 4 werkt iedere leerling 
bij de basisvakken met een eigen chromebook. 

Zonder internet kunnen we niet meer. Wel wijzen 
we de kinderen erop dat we verantwoord moeten 

omgaan met internet. We hebben een internetpro-
tocol en we letten erop dat leerlingen zich hieraan 
houden. Daarnaast gebruiken we op alle scholen 
van onze stichting Cloudfilter van Kliksafe. Cloud-
filter houdt ongewenste sites met bijvoorbeeld 
porno en geweld tegen. Een verantwoord en veilig 
internetgebruik voor kinderen vormt hierbij het 
uitgangspunt. 

We zien echter niet alles, dus als u iets opvalt, dan 
stellen we het op prijs dat u dit aan ons doorgeeft.

Op de website van onze school informeren we u 
over tal van zaken. Meestal wordt deze informatie 
aangevuld met foto’s. Niet alle ouders stellen het 
op prijs wanneer een foto van hun kind op de web-
site wordt gepubliceerd. In het kader van de Euro-
pese verordening Bescherming Persoonsgegevens, 
vragen wij u daarom bij de aanmelding van uw 
kind, schriftelijk om toestemming voor het gebruik 
van beeldmate riaal in verschillende communicatie-
middelen. Onze school heeft geen Facebookpagina.

Leuke sites voor kinderen zijn:
www.yurls.net
www.rekenweb.nl
www.rekentuin.nl
www.taalzee.nl
www.leestrainer.nl
www.davinci.nl
www.wikikids.nl
www.docukit.nl
www.lereniseenmakkie.nl
www.bmsitbynt.nl
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Lesvrije dag Hoofdluiscontrole

Verjaardag juf Harma  
en juf Hanna-Ilse

Open dag Nieuwsbrief

Koffieochtend

MR en AR Nieuwsbrief

Activiteiten
De school doet zowel onder als na schooltijd mee 
aan verschillende activiteiten. We hebben het dan 
bijvoorbeeld over schoolvoetbal. Ook wordt er wel 
deelgenomen aan de nationale voorleeswedstrijd.
In samenwerking met de Protestantse Gemeente 
in Sumar organiseren we twee keer per jaar een 
Kerk-School-Gezinsdienst (KSG). De data staan in 
de kalender vermeld. 

Ook onder schooltijd zijn er tal van activiteiten. Er 
wordt geschaatst en er worden toneel- of muziek-
voorstellingen bezocht. Er is een groot aanbod van 
activiteiten waaraan we als school mee kunnen  
 

doen. Het moet niet alleen leuk zijn, maar ook pas-
sen binnen ons onderwijsaanbod. 

Vrijwillige ouderbijdrage
Jaarlijks vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. 
Hieruit worden activiteiten zoals Sinterklaas, kerst, 

pasen, schoolreis en meester- en juffendag betaald.   
In april/mei krijgt u een verzoek om de ouderbij-
drage te voldoen. Voor groep 1/2 is de bijdrage 
vastgesteld op € 25,– en voor de groepen 3 t/m 8 
op € 35,–. 
Voor het schoolkamp, blokfluit en het school-
schaatsen vragen we de ouders apart te betalen. 
Deze activiteiten vallen ook onder de vrijwillige 
ouderbijdrage.

Vergoeding extra kosten
Het kan voorkomen dat u als ouder(s) te weinig 
geld hebt om uw kind (of kinderen) mee te laten 
doen aan bijvoorbeeld sport, muziekles, schoolreisje 
of verjaardag vieren.

Is dit voor u van toepassing ga dan naar  
www.kindpakket.nl, daar staan alle vergoedingen 
op een rij en kunt u heel gemakkelijk een vergoe-
ding aanvragen. Zo kan elk kind toch meedoen!
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Goede Vrijdag
Leerlingen vrij

Eerste Paasdag Nieuwsbrief

GMR

– Koningsspelen
– Nieuwsbrief

Schoolreizen Koningsdag Ouderavond en 
afd. ledenvergadering 

Eerste 
Paasdag

Acties
Groep 7/8 doet jaarlijks mee aan de Kinderpostze-
gelactie. Daarnaast voeren we met de hele school 
tijdens de Koningsspelen actie voor een goed doel.

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf maakt één keer in de twee jaar 
foto’s van alle leerlingen en de groepen. Jaarlijks 
wordt er een afscheidsfoto van groep 8 gemaakt. 
Dit schooljaar komt de schoolfotograaf weer langs.

Veiligheidsbeleid
Wij hebben een integraal veiligheidsplan.  
U vindt daarin het pestprotocol, de noodzakelijke 
inspecties, het internetprotocol en bijvoorbeeld het 

beleid ten aanzien van schorsing en verwijdering. 
Er is op school een ARBO-coördinator, die verant-
woordelijk is voor het jaarlijkse plan van aanpak 
en de evaluaties. Per 50 leerlingen is een BHV-er 
aanwezig. 

Ongevallen en aansprakelijkheid
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Het kan 
gebeuren, dat er een bril of kleding stuk gaat. Een 
schuldige is soms moeilijk aan te wijzen. De school 
kan alleen aansprakelijk worden gesteld, wanneer 

het gaat om schade die te wijten is aan nalatigheid 
van bestuur of personeel.  
Wilt u goed gedekt zijn, dan kunt u bij verschillende 
banken en verzekeringsmaatschappijen terecht voor 
een scholierenverzekering. 

Toezicht
Er is 10 minuten voor schooltijd en in de pauzes 
toezicht op het plein. Tijdens de binnenkomst en het 
verlaten van de school is er toezicht op de gang. 
Vijf minuten voor aanvang van school gaat de bel. 
De kleuters kunnen tien minuten voor schooltijd 
in de groep worden gebracht. De leerkrachten van 
groep 3 t/m 8 halen zelf de leerlingen van het plein. 
Zo zorgen we ervoor dat de kinderen rustig naar 
binnen gaan. 

Bij slecht weer mogen de kinderen van groep 3 
t/m 8 net zoals de kleuters, ook tien minuten voor 
schooltijd naar binnen.  
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Meivakantie Bevrijdingsdag

Meivakantie Hemelvaartsdag

– Toetsweek
– Hoofdluiscontrole

Schoolkamp Schoolkamp – Schoolkamp
– Nieuwsbrief

Tweede Pinksterdag Toetsweek

zo ma di wo do vr za
1
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30 31

Eerste 
Pinkster-
dag

Moeder-
dag

Pestprotocol 
Botsingen tussen kinderen horen bij het opgroeien 
en leergedrag. Als deze botsingen zich echter 
ontwikkelen tot structurele pesterijen, dan kan dit 
schadelijk zijn voor de ontplooiing en de ontwikke-
ling van het zelfvertrouwen van een kind. Daarom 
wordt pesten op onze school niet geaccepteerd. 
Wij hebben een pestprotocol en werken daarnaast 
met het signaleringssysteem pestaanpak M5. Dit 
is een online meld- en registratiesysteem voor 
pestincidenten. Het doel van deze aanpak is het 

tijdig signaleren van pesten en het voorkomen 
van structureel pesten. Op onze website kunt u de 
meldknop voor pestincidenten vinden.

Schoolregels
Op school hebben we de volgende drie hoofdregels:

 − Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
 − Wij zullen goed voor de spullen zorgen 

dan zijn ze weer te gebruiken morgen.
 − De school is van binnen een wandelgebied 

en buiten hoeft dat lekker niet.

Met heldere schoolregels die positief worden 
uitgedragen werken we samen aan een veilige 
schoolomgeving.

Schoolartsendienst
Wij zijn aangesloten bij GGD Fryslân, Postbus 612, 
8901 BK Leeuwarden (088 - 22 99 222). Als u 
vragen heeft over de gezondheid van uw kind, kunt 
u contact opnemen met de GGD via bovenstaand 
adres of via www.ggdfryslan.nl.



Jeugdteam
Kinderen opvoeden is erg leuk, maar niet altijd 
gemakkelijk. Bij het Jeugdteam kunt u terecht 
voor alle informatie over opvoeden en opgroeien. 
Alle kennis is daar verenigd onder één dak: van 
jeugdgezondheidszorg tot cursussen voor ouders en 
opvoeders. 

De gezinswerkers van deze teams ondersteunen 
jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar en hun 
ouders/verzorgers als er vragen of problemen zijn. 
Er wordt gewerkt met één vast contactpersoon 
vanuit één plan voor één gezin. Daarbij werken 
de medewerkers nauw samen met onder andere 
huisartsen, consultatiebureaus en scholen. U kunt 

meer informatie krijgen via de IB-er of rechtstreeks 
contact opnemen: 
www.cjgachtkarspelen-tytsjerksteradiel.nl –  
T 0511 - 460 767.

Vertrouwenspersoon
Als u een klacht heeft, dan willen we dat graag 
horen. Soms is er een klacht, die u niet met de 
leerkracht of de schoolleiding wilt bespreken. U 
kunt dan rechtstreeks contact opnemen met de ver-
trouwenspersoon van PCBO Tytsjerksteradiel. Dat is 
mevrouw Mariska Hartman uit Hurdegaryp. U kunt 
haar bereiken op telefoonnummer 0511-475145.

Voor sommigen is het gemakkelijker contact op te 
nemen met iemand die ze kennen. Daarom is er per 
school een contactpersoon, waar u met uw eventu-
ele klacht terecht kunt. Voor onze school is dat de 
heer A. Dijkstra, telefoonnummer 0511-462124.
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Verjaardag 
Wytze

Het team van  
Bernemienskip It Bynt
Baukje Bijma 
Joukje Venema
Grieteke Wiersma
Alie Kingsbergen
Auke Doornbos
Hanna-Ilse Turkstra
Sea Rina van Dijk
Harma Landheer
Martin Lanting
Alie Kooistra
Sietske Vlaar
Robin Veenstra
Bareld Kuilman
Wytze Postma  

Schoolleiding
Baukje Bijma

Aanspreekpunt bij afwezigheid directeur
Alie Kingsbergen

Coördinatie leerlingenzorg (IB) 
Sietske Vlaar

ICT’er
Bareld Kuilman

Peuteropvang ’t Boartersplak
Gerbina Prins, tel. 06-13 514 624

Vertrouwenspersoon van de  Vereniging
Mw. M. Hartman, tel. 0511-475145

Contactpersoon van de school
Dhr. A. Dijkstra, tel. 0511-462124

Voorzitter en secretaris AR
Voorzitter: Vacature
Secretaris: Elizabeth van Dijk

Voorzitter en secretaris MR
Voorzitter: Vacature
Secretaris: Vacature
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