
Facet, Palestrinalaan 915, 8031 VA Zwolle, Tel. 038 – 4234780,  
Mail: directie@sbofacet.nl, Website:  www.sbofacet.nl 

 

 

 

 

 

             voor het laatste nieuws kijk je op www.sbofacet.nl 

 
Nieuws en mededelingen van de directie 

Sinterklaas 
 
Gister heeft Sinterklaas de kinderen van onze school een bezoek gebracht. Dit keer kwam de Sint aan in zijn 
“eendje” Uiteraard met drie Pieten. Juf Bertine en meester Loek begeleiden de Sinterklaasliedjes op de 
saxofoon en de gitaar 
Dit jaar stond “Sinterklaastijd op Facet” in het teken van Facet got Talent. Alle kinderen mochten met hun 
eigen groep een inzending sturen naar de Sint.   
 
De Sint heeft alle filmpjes bekeken en  
mocht de prijzen uitreiken. Die zijn dit  
jaar gewonnen door: 
 
De groep van meester Loek (groep 6A) 
De groep van Juf Anke (groep 5) 
De groep van juf Bertine (groep 4) 
 
  
 

Nieuwe onderwijsassistent 
 

Andrea Jousma is op 25 november begonnen als onderwijsassistent bij ons op school.  
 
Door de meeloopdagen op het Facet heb ik ontdekt dat dit werk mij ontzettend veel energie geeft en het 
prikkelt mijn ondernemende en creatieve capaciteiten.  
Het bijdragen aan de algehele ontwikkeling én het lesgeven dat geeft me voldoening en ik  hoop onderdeel 
te kunnen worden met het helpen schitteren van deze kinderen. 
 
Andrea werkt op maandag, woensdag en vrijdag. 
 
 
 

BELANGRIJKE DATA VERJAARDAGEN 

18-12  Wendag nieuwe leerlingen 
19-12  Kerstviering 
20-12  KLEUTERS VRIJ 
 
 
 
 
 
 
20-12 Nieuwsbrief nummer 8 

7-12 Luciano Schäfer  3 

 8-12 Gijs Jurre Hulshof  6b 

10-12 Tara Bibani  4/5 

12-12 Levi Kist  4/5 

15-12 Gijs van der Veen  6a 

16-12 Germawi Amine  6b 

16-12 Esmee van Gelder  8b 

17-12 Luuk van de Westelaken  1/2 

19-12 Maren Homan  8a 
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Kerst 
 
Alle leerkrachten zijn alweer druk bezig om de sfeer in de klas te veranderen naar Kerst, altijd weer een 
gezellige tijd. 
Op donderdag 19 december is de Kerstviering tussen 17.30-19.00 uur. De kinderen mogen dan in hun 
mooiste kerst-outfit op school komen. Ze kunnen tussen 17.15-17.30 naar de klas gebracht worden. 
De kinderen hebben vandaag een brief mee naar huis gekregen met het verzoek een paar hapjes te maken 
voor het kerstdiner. Tijdens het kerstdiner van uw kind(eren) bent u welkom in de aula. We organiseren 
daar een verloting waar leuke prijzen te winnen zijn.  
 
Vrijdag 20 december 
 

De kleuters zijn vrij en alle andere kinderen zijn om 12.00 uur vrij. 
 
Schoolgeld 
 
Dit jaar hebben ontzettend veel ouders betaald voor de schoolbijdrage. Bedankt daarvoor, met behulp van 
uw bijdrage is onder andere het Sinterklaasfeest mede mogelijk gemaakt!  
 

 
Opbrengst Bollenactie 
 
In totaal is er iets meer dan 1500 euro opgehaald voor drie goede doelen, het geld zal dan ook eerlijk 
verdeeld worden en gaat naar: 
 

 Stichting het Vergeten kind; 

 Stichting Usher Syndroom; 

 Toneel lampen om leerlingen op Facet te laten schitteren. 
 
Een prachtig resultaat wat op een hele mooie manier besteed zal worden. 
 
 
Namens het team van Facet, 
 
Wens ik u een heerlijk weekend toe: 
 

Geniet 
dans, schitter 

en straal 
kies er niet  

eentje  
maar doe het  

allemaal. 
Vr.gr 

John Verweij 
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