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Nieuws en mededelingen van de directie 

Afsluiting project 16 oktober 
 
Wat hebben we weer een prachtig project gehad, net voor de herfstvakantie hielden we de afsluiting 
daarvan. In grote getale kwamen de ouders langs om naar voorstellingen te kijken of naar gemaakt werk, 
super! 
Nog even een extra woord van dank voor de moeder van Gino en Rohendley die prachtige tekeningen op 
de ramen heeft gemaakt! 
 
Nieuws over de Tulpenbollenactie 
 
Tulpenbollenactie 2019! 
 
Ook dit jaar gaan we van start met de Tulpenbollenactie! Deze is gestart op donderdag 31 Okober.  De 
opbrengst van de bollenactie zal ten goede komen aan: 

- Stichting ‘Ushersyndroom’ met hun onderzoek:  Voorkomen van doof,- en blindheid bij kinderen 
die lijden aan deze ziekte. 

- Stichting ‘Het vergeten Kind’ Om kinderen die dit nodig hebben weer een positieve kijk op het leven 
te geven. 

- SBO Facet bij de aanschaf van verlichting voor het toneel tijdens lessen drama en voorstellingen. 
 
De leerlingen hebben meegekregen: een opgaveformulier en begeleidende brief met informatie betreft de 
stichtingen. 
De tulpensoorten: Prinses Catharina Amalia, Chr Dream en White Prince’,(kleuren; Oranje, roze, rood, wit, 
paars en geel) worden dit jaar verkocht. 
De leerlingen nemen uiterlijk vrijdag 8 november de formulieren weer mee. 
 
Vanaf maandag 4 november  t/m 15 november. worden de tulpen afgeleverd. 
 
 
Bedankt voor uw medewerking! 
 
Special Heroes; Iedereen kan een held zijn!  
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers van groep 3,4,4/5 en 5  
Vanaf januari 2017 doen wij mee met Special Heroes. Hierbij willen wij u (nogmaals) informeren over 
Special Heroes en over het negende project.  
Methodiek Special Heroes  
Special Heroes is een stimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs, het speciaal 
basisonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs in de leeftijd van 6 t/m 19 jaar. Met dit programma 
willen we zoveel mogelijk leerlingen laten zien en vooral laten ervaren hoe leuk sport en bewegen kan zijn. 
Dit doen we door een uitgebreid programma aan te bieden tijdens de lessen bewegingsonderwijs, waarin 
de gewenste sporten fasegewijs worden aangeboden. Vanuit verschillende sportverenigingen nodigen wij 
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trainers uit om dit aanbod te verzorgen, ondersteund door onze vakdocent. Met deze lessen proberen wij 
leerlingen zo enthousiast te maken, dat ze uiteindelijk lid worden van een sportvereniging.  
Special Heroes Sport project!  
Het negende project in het kader van Special Heroes is: Krav Maga. Op donderdag 7, 14 en 21 november 
a.s. nemen de groepen 3, 4, 4/5 en 5 tijdens de gymlessen deel aan deze lessen. De lessen worden gegeven 
door Maaike Velsing, instructeur bij Safe&Strong. De vakleerkracht is ook bij de lessen aanwezig.   
Wat is Krav Maga? Krav Maga is een zelfverdedigingssport waarbij eigenwaarde en veiligheid vergroten, 
steviger in de schoenen staan, grenzen aangeven en situaties inschatten centraal staan.  
Bij deze willen wij u uitnodigen om de derde les, donderdag 21 november, te komen kijken in de gymzaal 
van school.  
Het gymrooster met de precieze tijden per groep:  
Donderdag:  
11.30 uur tot 12.15 uur groep 3  
12.45 uur tot 13.30 uur groep 4  
13.30 uur tot 14.15 uur groep 4/5  
14.15 uur tot 15.00 uur groep 5  
Na deze 3 weken kan uw zoon/dochter nog gratis drie lessen volgen bij de vereniging. Deze lessen worden 
o.a. gegeven in de gymzaal van Facet. Voor de start van deze lessen ontvangt u van ons een 
aanmeldformulier, waarmee u uw zoon/dochter kunt opgeven.   
Meer informatie?  
Voor meer informatie over het programma Special Heroes of over andere sportieve zaken kunt u altijd 
terecht bij:  
Ellen Hiemstra  
e.hiemstra@catent.nl  
  
Met vriendelijke groet,  
Ellen Hiemstra  
Vakleerkracht gymnastiek  
 
Ouderbijdrage 
Als bijlage vindt u informatie over de ouderbijdrage. 
 
Staking 
Vergeet u niet dat we a.s. woensdag staken en dat de school dicht is. info is al in de vorige nieuwsbrief 
meegegeven. 
 
Namens het team, 
Fijn weekend, 
 
Vr.gr. 
John Verweij 
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