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Woord vooraf

Met veel plezier bied ik u deze kalender van onze bernemienskip aan!  
Bernemienskip It Bynt bestaat uit zowel de peuteropvang als de basis-
school.

In deze kalender vindt u een impressie van allerhande activiteiten die dit 
schooljaar plaats zullen vinden. U kunt daarbij onder andere denken aan 
data voor oudergesprekken, inloopmomenten en de meesters- en juffen-
dag. De praktijk wijst uit dat er gedurende het schooljaar veelal verschil-
lende activiteiten 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 praktische 
informatie over onze bernemienskip zoals de schooltijden en vakanties. 
 
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 verbin-
ding 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 school-
jaar van maken! 

Met vriendelijke groet,

Baukje Bijma  |  Directeur

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

Oarsprong
Tjalling H. Haismastraat 7 
9251 AT  Burgum
Tel. 0512 - 472594
www.stichtingoarsprong.nl
info@stichtingoarsprong.nl

Ontwerp & productie:
AndromedaDESIGN.nl | Drachten



VAKANTIEROOSTER 2022-2023

Periode

Herfstvakantie 15 t/m 23 oktober

Kerstvakantie 24 december t/m 8 januari

Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart

Pasen 7 t/m 10 april

Meivakantie 22 april t/m 7 mei

Hemelvaart 18 en 19 mei

Pinksteren 29 mei

Zomervakantie 22 juli t/m 3 september

Kindvrije dagen zijn:
7 november
5 december
3 en 6 februari
9 en 12 juni
21 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. Alle kinderen kunnen vanaf 8:20 uur zelfstandig naar  
binnen gaan. Dit geldt ook voor kleuters. Zij worden tot het hek gebracht. Onder het motto  
“binnen is beginnen” starten alle groepen meteen met een activiteit in de klas.

GROEPSINDELING 2022-2023

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Groep 1/2 Joukje Joukje Jantina Jantina Jantina

Groep 3/4 Robin Robin Robin Robin Robin/Harma*

Groep 5/6 Harma Alie Alie Alie Alie

Groep 7/8 Auke Auke Auke/Hanna-Ilse* Hanna-Ilse Hanna-Ilse

–  *Eenmaal in de 2 weken.
–  Harma is 1,5 dag inzetbaar in de verschillende groepen.
–  Sietske is 1 dag ingeroosterd voor IB werkzaamheden.
–  Baukje is 2 dagen aanwezig als directeur.
–  We hebben drie onderwijsassistenten: Alie, Ilse en Sea Rina.



zo ma di wo do vr za
1 Zomervakantie 2 Zomervakantie 3 Zomervakantie 4 Zomervakantie 5 Zomervakantie 6 Zomer-

vakantie

7 Zomer-
vakantie

8 Zomervakantie 9 Zomervakantie 10 Zomervakantie 11 Zomervakantie 12 Zomervakantie 13 Zomer-
vakantie

14 Zomer-
vakantie

15 Zomervakantie 16 Zomervakantie 17 Zomervakantie 18 Zomervakantie 19 Zomervakantie 20 Zomer-
vakantie

21 Zomer-
vakantie

22 Zomervakantie 23 Zomervakantie 24 Zomervakantie 25 Zomervakantie 26 Zomervakantie 27 Zomer-
vakantie

28 Zomer-
vakantie

29 Eerste schooldag 30 31

Verjaardag juf Sietske

Hoofdluiscontrole
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ROOSTER VOOR BEWEGINGSONDERWIJS  

Dag Groep

Maandag Groep 1 t/m 8

Vrijdag Groep 5 t/m 8

Voor de gymlessen hebben de kinderen gym-
kleding en gymschoenen (zonder zwarte zolen) 
nodig.

 − Groep 1/2 van de herfst- tot de meivakantie.
 − Groep 3/4 heeft naast de gymles nog een 

buitenspeelles.

Ziektemeldingen en verlofaanvragen
Als uw kind ziek is, kunt u dat telefonisch of 
via de mail of Parro 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 raadplegen. U kunt dan 
nagaan, of uw verzoek binnen de regelgeving 
valt.



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

Nieuwsbrief

Deze week start- 
gesprekken

Verjaardag juf Alie Ki.
Open  
monumen-
tendag

Ontruimingsoefening Nieuwsbrief

Nieuwjaarsreceptie

Kinderpostzegelactie

Informatiebijeenkomst 
nieuwe AR en MR leden

Nieuwsbrief

MR en AR
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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 ver-
volg van het schooljaar stellen we een individu-
eel gespreksarrangement met u samen. 

Met deze gespreksarrangementen op maat 
zoeken we naar nieuwe informatie over het 
kind die vervolgens gebruikt kan worden ten 
behoeve van zijn/haar ontwikkeling. 

Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte 
bent van de vorderingen van uw kind. Wij 
werken op onze school daarom met MijnRap-
portfolio. Dit is een digitaal rapport en portfolio 
ineen en wordt door leerkrachten en leerlingen 
(in)gevuld. Het (in)vullen door de leerlingen ver-
groot de betrokkenheid en het eigenaarschap.



zo ma di wo do vr za
(1) / 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 Herfst-
vakantie

16 Herfst-
vakantie

17 Herfstvakantie 18 Herfstvakantie 19 Herfstvakantie 20 Herfstvakantie 21 Herfstvakantie 22 Herfst-
vakantie

23 Herfst-
vakantie

24 25 26 27 28 29

30 31

Verjaardag 
juf Sea Rina

GMR Dierendag Start kinderboekenweek

Nieuwsbrief Inloopmiddag

Hoofdluiscontrole

Verjaardag juf Robin
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Naast de gespreksarrangementen is er een  
aantal inloopochtenden- en middagen waarin 
er in een ongedwongen sfeer, ruimte is voor 
ontmoeting. Elk jaar houden we in het voorjaar 
een algemene ouderavond. Tijdens de ouder-
avond wordt u geïnformeerd over diverse 
zaken die met het onderwijs van onze school te 
maken hebben. 

We vinden het belangrijk dat we elkaar zo goed 
mogelijk informeren en wij willen daarom graag 
in alle openheid met u communiceren. Dus als 
er iets is, aarzel dan niet naar de betreffende 
leerkracht of naar de directie te stappen. Vaak 
zijn problemen gemakkelijk op te lossen. Als 
we het weten, kunnen we er iets aan doen! De 
leerkrachten zijn in ieder geval een half uur 
voor schooltijd en 45 minuten na schooltijd 
aanwezig.



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

Nieuwsbrief

Kerk- 
schooldienst

Lesvrije dag Sint Maarten

NSA: EHBO gr. 7/8 Verjaardag juf Joukje Nieuwsbrief

Inloopmorgen NSA: EHBO gr. 7/8

Verjaardag juf Marlies NSA: EHBO gr. 7/8
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De afdelingsraad 
Elke school heeft een afdelingsraad (AR). Dit 
is een vertegenwoordiging van ouders, die 
lid kunnen zijn van vereniging Ynsprong. De 
directeur betrekt hen bij de voorbereiding van 
beleid (meedenkers) en zij kunnen gevraagd en 
ongevraagd advies geven op alle beleidster-
reinen. Daarnaast bewaakt de AR de identiteit 
van onze ontmoetingsschool. Twee leden van 
de AR zijn afgevaardigd naar de ledenraad van 
de vereniging.



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 Kerst-
vakantie

25 Kerst-
vakantie 

Eerste 
kerstdag

26 Kerstvakantie 

Tweede kerstdag

27 Kerstvakantie 28 Kerstvakantie 29 Kerstvakantie 30 Kerstvakantie 31 Kerst-
vakantie
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De medezeggenschapsraad
Iedere school heeft een medezeggenschaps-
raad (MR). Deze raad bestaat uit ouders en  
personeel. De leden van de raad worden 
gekozen door 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 schoolon-
twikkeling van It Bynt. 

Omdat er onder ons schoolbestuur meerdere 
scholen vallen, kent het bestuur een gemeen-
schappelijke medezeggenschapsraad (GMR). 
Deze raad praat mee over het beleid van het 
schoolbestuur dat voor alle scholen van stich-
ting Oarsprong geldt. De GMR bestaat ook uit 
ouders en personeel. Ze worden gekozen door 
de MR’en van de scholen.

Nieuwsbrief

MR en AR

Sinterklaas

Verjaardag juf Ilse

Lesvrije dag NSA: EHBO gr. 7/8
Verjaardag 
meester 
Auke 

NSA: EHBO gr. 7/8 GMR Nieuwsbrief

Kerstviering Verjaardag juf Alie Ko.



zo ma di wo do vr za
1 Kerst-

vakantie
2 Kerstvakantie 3 Kerstvakantie 4 Kerstvakantie 5 Kerstvakantie 6 Kerstvakantie 7 Kerst-

vakantie

8 Kerst-
vakantie

9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31
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Vrijwillige ouderbijdrage
Jaarlijks vragen wij een vrijwillige ouderbijdra-
ge. Hieruit worden activiteiten zoals Sinterklaas, 
kerst, pasen, schoolreis en meester- en juffen-
dag betaald. In april/mei krijgt u een verzoek 
om de ouderbijdrage 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 
en het schoolschaatsen vragen we de ouders 

apart te betalen. Deze activiteiten vallen ook 
onder de vrijwillige ouderbijdrage.

Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten 
van onze school. We sluiten geen leerlingen uit 
omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage 
niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we 
niet, maar dat willen we ook niet.

Hoofdluiscontrole Inloopmiddag Nieuwsbrief

Toetsweek

Toetsweek Nieuwsbrief

Toetsweek



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 Voorjaars-
vakantie

26 Voorjaars-
vakantie

27 Voorjaarsvakantie 28 Voorjaarsvakantie
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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.samenvoorallekinderen.nl, daar kunt u 
heel gemakkelijk een vergoeding aanvragen.  
Zo kan elk kind toch meedoen!

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.

MR en AR Lesvrije dag

Lesvrije dag Nieuwsbrief Mijn Rapportfolio  
open voor ouders

Gesprekken Gesprekken Gesprekken Gesprekken Swim2play (gr. 3/4)

Inloopmorgen Nieuwsbrief Swim2play (gr. 3/4)



zo ma di wo do vr za
1 Voorjaarsvakantie 2 Voorjaarsvakantie 3 Voorjaarsvakantie 4 Voorjaars- 

vakantie

5 Voorjaars-
vakantie

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
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Aanvang en toezicht
Alle kinderen kunnen vanaf 08.20 uur zelfstan-
dig naar binnen gaan. Dit geldt ook voor kleu-
ters. Zij worden tot het hek van unit 1 gebracht. 

Onder het motto ‘binnen is beginnen’ starten 
alle groepen meteen met een activiteit in de 
klas. 

In de pauzes is er toezicht op het plein. Tijdens 
de binnenkomst en het verlaten van de school 
is er toezicht op de gang. 

Hoofdluiscontrole Verjaardag juf Harma  
en juf Hanna-Ilse Swim2play (gr. 3/4)

Inloopmiddag Swim2play (gr. 3/4)

Open dag

Swim2play (gr. 3/4) 

Kerk- 
schooldienst

Schoolvoetbal 7/8 j Schoolvoetbal 5/6 m en 
7/8 m

Schoolvoetbal 5/6 j Nieuwsbrief



zo ma di wo do vr za
1

2 3 4 5 6 7 Goede Vrijdag 8

9 Eerste 
Paasdag

10 Tweede Paasdag 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 
Mei- 
vakantie

23 Mei- 
vakantie

24 Meivakantie 25 Meivakantie 26 Meivakantie 27  Meivakantie  
 Koningsdag

28 Meivakantie 29 / (30) 
Mei- 
vakantie
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Schoolregels
Op school hebben we de volgende drie hoofd-
regels:

 − 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.

Op school gebruiken we de 7 gewoonten van 
Stephen Covey. De werkwijze steekt sterk in 
op de talenten en betrokkenheid van kinderen. 

We leren ze om verantwoordelijk te zijn voor 
hun leerproces, zelfsturend te zijn en goed en 
effectief samen te spelen en te werken. Plezier 
staat daarbij hoog in het vaandel.

MR en AR Finale schoolvoetbal Paasviering

GMR Nieuwsbrief

Ouderavond Koningsspelen



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

Bevrijdingsdag

6 Mei- 
vakantie

7 Mei- 
vakantie

8 9 10 11 12 13

14
Moeder-
dag

15 16 17 18 Hemelvaartsdag

Leerlingen vrij

19 Leerlingen vrij 20

21 22 23 24 25 26 27

28
Eerste 
Pinster- 
dag

29 Tweede Pinksterdag 30 31
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Schoolartsendienst
Onze school is 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.

Gebiedsteam
Kinderen opvoeden is leuk, maar niet altijd even 
gemakkelijk. Meestal lossen mensen proble-
men zelf op of met hulp van familie, vrienden 
of buren. Maar soms lukt dat even niet. In dat 
geval kunt u terecht bij het gebiedsteam van de 
gemeente Tytsjerksteradiel.   

Het gebiedsteam helpt u op weg om de draad 
zelf weer op te pakken. Zij kijken met u naar 
uw eigen mogelijkheden en uw eigen netwerk. 
Als het nodig is, zoeken zij met u naar andere 
ondersteuning om u op weg te helpen. Als het 
even niet lukt is het gebiedsteam er voor u! 
www.t-diel.nl/het-gebiedsteam.  
Telefoonnummer 0511-460767.

Schoolreizen Hoofdluiscontrole Inloopmorgen
Nieuwsbrief

Techniek Tastbaar in  
de energiecentrale

Toetsweek Schoolkamp Schoolkamp

Nieuwsbrief

Schoolkamp

Toetsweek



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 Vaderdag 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Toetsweek Nieuwsbrief

Lesvrije dag

Lesvrije dag GMR Mijn Rapportfolio
open voor ouders

Gesprekken Gesprekken Gesprekken Gesprekken Nieuwsbrief

Inloopmiddag

MR en AR
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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 
vertrouwenspersoon van stichting Oarsprong. 
Dat is mevrouw A. Hamstra, tel. 06-49493156. 
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 eventuele klacht terecht kunt. Voor onze 
school is dat Sietske Vlaar. U kunt haar bereiken 
via 0511-469262 of s.vlaar@stichtingoarsprong.nl.



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 Zomer-
vakantie

23 Zomer-
vakantie

24 Zomervakantie 25 Zomervakantie 26 Zomervakantie 27 Zomervakantie 28 Zomervakantie 29 Zomer-
vakantie

30 Zomer-
vakantie

31 Zomervakantie
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Het team van Bernemienskip It Bynt

Schoolleiding
Baukje Bijma

Aanspreekpunt bij afwezigheid directeur
Alie Kingsbergen

Coördinatie leerlingenzorg (IB)
Sietske Vlaar

Peuteropvang ’t Boartersplak
Gerbina Prins, tel. 06-13514624

Vertrouwenspersoon van de stichting
Mw. A. Hamstra, tel. 06-49493156

Contactpersoon van de school
Mw. Sietske Vlaar, tel. 0511-469262

Voorzitter en secretaris AR
Voorzitter: Aafke van der Werf
Secretaris: Elizabeth van Dijk

Voorzitter en secretaris MR
Voorzitter: Nog niet bekend
Secretaris: Nog niet bekend

Verjaardag 
juf Jantina

Nieuwsbrief

Verjaardag 
juf Gerbina

Ouderavond

Afscheid groep 8 Onder voorbehoud 
laatste schooldag 

Baukje Bijma
Sietske Vlaar
Joukje Venema
Robin Veenstra
Alie Kingsbergen
Harma Landheer
Auke Doornbos

Hanna-Ilse Turkstra
Sea Rina van Dijk
Alie Kooistra
Ilse Boonstra
Wytze Postma
Jantina van Akker



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


