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Nieuws en mededelingen van de directie 

Informatie-avond. 
Er was een mooie opkomst tijdens de informatie-avond. We hebben algemene informatie gegeven 
over de startweken op Facet; over de zorgstructuur op school; de ontwikkelingen die we 
afgelopen jaar hebben ingezet; de werkzaamheden van de MR en we hebben gesproken over het 
schoolplan. Daarna hebben de ouders informatie gekregen van de docenten en heeft groep acht 
informatie gekregen over de procedure ten aanzien van schoolverlaten. 
 
Schoolplan. 
Het schoolplan zijn de plannen die we maken voor een periode van enkele jaren. We willen daar 
graag zoveel mogelijk mensen bij betrekken: de leerlingen, het team en ook u als ouder. Tijdens de 
informatie-avond hebben we de vraag gesteld aan de ouders wat wij moeten behouden als school 
en waar we de komende jaren aandacht aan moeten besteden. Op school hangen bij de ingang 
twee grote vellen met stiften waar u antwoord op deze vragen kunt geven. Graag wil ik u 
uitnodigen aanstaande woensdag 25 september tussen 8.45-9.30 om tijdens een bakje koffie in 
gesprek te gaan hierover. 
 
Start kinderboekenweek. 
Op 30 september gaan de groepen 8B en de praktijkgroep technisch aan de slag met het thema 
van de kinderboekenweek: ‘reis mee’. Martijn Bakker van atelier Wonderdelen gaat drie weken 
lang met de kinderen aan de slag om van oude, kapotte apparaten en mechanieken nieuwe, 
bijzondere voertuigen te maken. Hiervoor zijn we nog op zoek naar oude apparaten die u thuis 
niet meer gebruikt. Wekkers, CD-spelers, (mechanische) klokken, telefoontjes, walkmans, 
etcetera. Geen grote apparaten als televisies, aub.  
U kunt de apparaten inleveren bij meester John 
Hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
Schoolapp 
Er zijn al veel ouders die zich hebben aangemeld voor de schoolapp. Vanuit de schoolapp krijgt u 
informatie uit de groepen. Hierbij kunt u denken aan: spullen ergens voor meenemen, hulp 
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vragen; uitjes; leuke mededelingen of filmpjes. Alles in deze app is beveiligd en onzichtbaar voor 
de buitenwereld. 
Via de nieuwsbrief krijgt u de informatie vanuit de groepen dus niet meer.  
Er zijn nog een aantal ouders die hun zoon/dochter in de verkeerde groep hebben staan. Dit kunt 
u aanpassen door in te loggen via de website van de school en uw gegevens aan te passen in het 
blauwe gedeelte.  
In de bijlage de brief om de app te installeren op uw telefoon. 
Wanneer u hier niet uitkomt kunt u altijd even bij mij binnen komen en maak ik het voor u in orde. 
 
 

Ziekmeldingen 
Ziekmeldingen graag telefonisch tussen 8.15-8.30. Er is dan altijd iemand aanwezig op school. 
 
Leeshulp 
We zoeken voor een aantal middagen nog leeshulp bij ons op school. op maandagmiddag, 
dinsdagmiddag en donderdagmiddag wordt er individueel gelezen met leerlingen. Als u ons en 
daarmee de kinderen zou kunnen helpen, kunt u zich opgeven via directie.sbofacet@catent.nl 
Ook als u 1 van deze middagen kunt zijn we al enorm geholpen. 
 
Bijlage 
In de bijlage een training die gegeven wordt in Zwolle voor ouders. 
 
Inspectiebezoek 
Op donderdag 3 oktober komt de onderwijsinspectie bij ons op school om te meten hoe de 
kwaliteit van ons onderwijs is. We zien dit bezoek met vertrouwen tegemoet en houden u op de 
hoogte over het resultaat. 
 
 
Fijn weekend, 
 
Namens het team, 
 
Vr.gr.  
John Verweij 
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