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Nieuws en mededelingen van de directie
Beste ouders en verzorgers,
Ik hoop dat iedereen heeft mogen genieten van de Kerstvakantie. We zijn inmiddels weer een week gestart
op school. Fijn om alle leerlingen van ons weer te mogen begroeten op school en de verhalen van de
vakantie aan te kunnen horen. Laten we er een mooi jaar van maken met zijn allen!
Nieuwe onderwijsassistent.
Aanstaande maandag start juf Iris als nieuwe onderwijsassistent bij ons op school. juf Iris gaat de komende
drie weken in de onderbouw, middenbouw en bovenbouw werken zodat ze een goed beeld krijgt van de
school. Na drie weken gaan we werken met de nieuwe blokindeling waarbij ze structureel wordt ingezet.
Ze zal zich in de komende nieuwsbrief aan u voorstellen.
Sollicitatiegesprekken.
We voeren de komende weken met een aantal kandidaten sollicitatiegesprekken voor extra ib (4 dagen) en
een groepsleerkracht (5 dagen). Deze functies zijn extra, er gaan dus geen leerkrachten bij ons weg. We
hopen dat we snel de nieuwe collega’s kunnen verwelkomen, ik zal u hierover uiteraard op de hoogte
blijven houden.
Juf Marjan ziek.
Juf Marjan is komende week nog thuis ivm ziekte. Juf Sonja, Winny en Karen pakken dit gezamenlijk op
door waar nodig extra te werken. We hopen dat juf Marjan weer snel op school komt!
Juf Clementia BAPO
Vanaf vandaag heeft juf Clementia BAPO en is ze iedere vrijdag thuis. Juf Dominica heeft het vanaf het
begin van het schooljaar op vrijdag samen gedaan met juf Clementia en zal de groep op vrijdag nu alleen
voor haar rekening nemen.
Koffie-uurtje.
Aanstaande woensdag 16 januari hebben we een koffie-uurtje om 8.45. als school willen we graag
nadenken over aanpassing van het rapport. Wellicht dat een aantal ouders hierin met ons kan meedenken
tijdens het koffie-uurtje.
Namens het team, fijn weekend.
Vr.gr. John Verweij
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Nieuws van groep 5
Dag allemaal,
Als eerst wensen wij iedereen een gelukkig en gezond
2019!
Wij zijn het jaar goed begonnen door samen het glas te
heffen (met kinderchampagne) en te proosten op een gezellig en
leerzaam 2019!
Helaas hebben we voor de vakantie afscheid moeten nemen van Victor
en Chelsey. Victor was tijdelijk bij ons op school, en Chelsey is verhuisd
naar Den Haag. Wij wensen hen beide heel veel succes en plezier op hun
nieuwe school.
Gelukkig hebben we kennis mogen maken met Symen. Symen is
afgelopen maandag gestart in onze groep. Symen welkom in groep 5!
Om een idee te krijgen wat wij naast de blokken allemaal doen in onze
groep hebben enkele kinderen een kort verslag geschreven.
‘Catechese is dat je van alles leert over de Bijbel. Er worden verhalen verteld over God en Jezus.
Daar kun je weer wat van leren. Deze week hebben we een verhaal gehoord over een man die was
beroofd. De eerste man die langs kwam wilde niet helpen. De tweede man die langs kwam was
bang dat zijn kleren vies werden en wilde ook niet helpen. De laatste man was een Samaritaan. Hij
wilde wel helpen. Dat was bijzonder want Joden en Samaritanen hielden niet van elkaar. Toch had
de Samaritaan een hotel geregeld voor de man. We hebben toen geleerd dat je niet elkaars
vrienden hoeft te zijn en elkaar wel kunt helpen.’
Groetjes van Caithlynn en Rick
‘Wij krijgen ook aardrijkskunde in groep 5. Dit hadden we in groep 4 nog niet. We leren veel over de
aarde. We hebben geleerd welke soorten boeren er allemaal zijn; dit zijn veeboeren, akkerbouwers,
fruittelers en tuinders. Ook leren we plattegronden lezen. We leren nu dat er in Nederland
verschillende landschappen zijn. Vlakbij Zwolle ligt de Veluwe. Dit gebied bestaat uit veel bos, zand
en heide. Hier leven veel dieren zoals het edelhert, zwijnen, schapen en vossen. Volgende week
leren we dat er veel verschillende landschappen zijn, daar hebben wij zin in.
Groetjes Michelle en Joan
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Nieuws van groep 7
Hallo allemaal wat fijn dat je dit leest.
Wij gaan wat vertellen over de kaarten die we gemaakt hebben voor de Havezate (woonzorgcentrum). We
hebben kaarten gemaakt voor de ouderen. We hebben geknutseld en erin geschreven. We vonden het leuk
om dit te doen voor de mensen die alleen zijn, zodat ze een leuke kaart krijgen. We vonden het erg leuk om
te doen, zodat we de mensen blij konden maken. De juf heeft de kaarten gebracht. En ze hebben ze daar
gegeven aan de bewoners. We hoopten dat we kaarten terug zouden krijgen en dat kregen we ook. We
waren er heel blij mee! De mensen waren er heel blij mee, dat stond in de brief. We willen contact blijven
houden en dan kunnen we nog een keer brieven schrijven en terug krijgen. We willen in de toekomst nog
meer dingen ondernemen. Bijvoorbeeld een dag met bordspelletjes en voorlezen en nog meer post
brengen.
Groetjes groep 7
Dilara en Yasmine

Yoga
We gaan elke donderdag yoga doen. Onze eigen juf geeft ons les. We doen het met de hele klas van groep
7. We komen in een ruimte bij de kleuters en daar liggen onze yogamatten al klaar. Iedereen heeft zijn
eigen plekje. We beginnen de les met een kaartje. Op elk kaartje staat een boodschap. Iedereen mag dan
vertellen wat erop staat. Er staat bijvoorbeeld op: “Je bent te vertrouwen”.
Er is altijd een thema bijvoorbeeld: Egypte of winter. We beginnen met een warming up, kloppen en
stampen. We moesten een keer in het midden van de kring zitten en dan kreeg je van iedereen
complimenten. Het is heel leuk en fijn om te horen. We mochten ook een keer watjes naar elkaar blazen,
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dat was de magische sneeuw. We deden ook eens een oefening met elkaar samen. Een piramide maken
met twee kinderen.
Aan het einde doen we onze ogen dicht. We gaan dan liggen. De juf gaat dan een verhaal vertellen.
Aan het eind gaan we dan vertellen waar ons verhaal in ons hoofd over ging. Het is heel leuk, omdat je dan
niet meer druk bent. We vinden yoga leuk en je wordt er rustig van. We zijn blij dat we het hele jaar yoga
hebben.
Namasté Iris en Maren
Surprises
We hadden bij Sinterklaas surprises gemaakt voor iemand die je had getrokken met lootjes trekken.
We gingen met de hele school naar buiten om Sinterklaas op te wachten. Hij kwam in de ambulance. Hij
had heel veel snoep gegeten, daar werd hij een beetje ziek van. Toen gingen we naar binnen en toen
gingen we met de hele klas de surprises openmaken. We hadden ook een gedicht erbij. We hadden
allemaal spelletjes gedaan met de hele klas. Ik had een smiley gekregen en voetbalplaatjes als cadeautje. Ik
had een hondenhok gekregen, daar zat Playmobile in. Het was erg gezellig met de klas. Groetjes, Stijn en
Justin.

Kerstdiner
Hallo beste ouder(s)/ verzorger(s),
Wij moesten in de avond naar school toe om heel erg lekker te gaan eten. We kregen kerstkaarten. Van juf
kregen we een sneeuwpoppetje en een kerstkaart en een kaart van Gino met een zuurstok.
Iedereen had lekkere hapjes mee. Zoals gehaktballen, kaasballetjes, pannenkoeken, taart, gevulde eitjes,
chocolademousse, chocoladetaart, kwarktaart, worstenbroodjes, saté, toren van cake. Het lekkerste was de
taart van Mees en de cake van Gino. Daarna hebben we gezellig met zijn allen spelletjes gedaan en een film
gekeken. De kinderen waren netjes gekleed. Iedereen vond alles heel lekker en het was heel leuk.
Groetjes Mees en Ties

Stadskamer
Er kwam een meneer in de klas met een stapel boeken. Hij ging sommige boeken doornemen. Hij vertelde
dat lezen goed voor je is. En hij vroeg of we lezen leuk vonden. Hij gaf tips hoe je een boek kan kiezen, want
als je een boek leest dat je stom vindt, is lezen niet leuk.
We mochten met tweetallen boeken bekijken. Je keek naar de plaatjes en de titel en je las de achterkant.
Dan moest je zeggen of het een leuk boek was of niet.
Hij was aardig en zijn naam was Maarten.
Hij ging een stukje voorlezen en dan mocht je zeggen of je het een leuk boek leek of niet.
Ik vond het het leukst dat we zelf boeken mochten lezen (Dick).
Ik heb geleerd dat je niet alleen naar het plaatje moet kijken, maar dat je ook een stukje moet gaan lezen
om te weten of het leuk is (Arda).
Juf leest nu voor uit het boek dat Maarten had meegebracht.
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Lezen is leuker dan je denkt, als je maar het goede boek kiest!
Groetjes,
Dick en Arda

Champagne proosten
Welkom bij ons stukje voor de Nieuwsbrief. We kwamen binnen in de klas op 7 januari. En de juf nam vier
flessen champagne mee. Er waren mooie plastic champagne glazen met sterren erop. De smaak van de
champagne was aardbei. We hebben het gehad over goede voornemens. We proosten met zijn allen op het
nieuwe jaar. We vonden het heel leuk en gezellig. We wensen jullie allemaal een heel fijn 2019!
Groetjes, Janou en Serena

De leuke klas
Hallo lezer, we hopen dat je het leuk vindt wat we nu gaan schrijven. We hebben veel kinderen in de klas
die heel vaak lief zijn en gehoorzaam aan de juf. We willen dat de klas de leukste klas van de school wordt.
We vinden handvaardigheid ook vaak heel erg leuk. Juf gaat vaak met ons yoga doen.
We hebben het heel gezellig met elkaar. We kletsen gezellig onder het eten. We spelen muziek af vanaf de
lijst van de klas. We zeggen dan welke liedjes we leuk vinden. We eten om de beurt tosti. Dat is heel lekker!
We maken kaarten voor ouderen en ze stuurden ook wat terug. We helpen elkaar heel vaak en we zijn met
iedereen vrienden.
Groetjes,
Sem en Ryan uit groep 7

Kerstvakantie
We hebben vakantie gehad. We hebben het heel gezellig gehad. Ik hoop dat u het ook gezellig heeft gehad
met uw gezin. Het is fijn om heel vaak weg te gaan in de vakantie en leuke dingen te doen. Ik hoop dat u
dat ook doet! Ik heb gezwommen, vuurwerk afgestoken, ik was naar de bioscoop geweest, we hebben
twee keer kerst gevierd. We hebben gegourmet. Het lekkerst vond ik de worstjes. We zijn nu weer op
school en nu maken we een tekening met vuurwerk erop. Maar daar vertellen de andere kinderen wat
over. Gelukkig Nieuwjaar!
Doei!
Gino

\
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Nieuws van sport en bewegen
De video die als bijlage bij deze nieuwsbrief is gevoegd is voor de kinderen die in Holtenbroek en de
Aalanden wonen. Het gaat om een nieuw aanbod van Sport Service Zwolle, Multisport, en is voor kinderen
uit de groepen 3 t/m 6. In de video wordt het e.e.a. uitgelegd.
Natuurlijk is er in de andere wijken van Zwolle ook aanbod van SSZ. Zoals bijvoorbeeld Kaboutersport en
Beweeg je suf. (www.sportservicezwolle.nl/agenda)
Dan is er op donderdagmiddag in de gymzaal van Facet; Club Extra.
Dit is een gymnastiekclub speciaal voor kinderen uit groep 1,2,3 en 4 van Facet.
Dan wil ik u allen nog wijzen op het Zwemvangnet.
Dit is een regeling voor kinderen waarvan de ouders de zwemlessen niet of moeilijk kunnen betalen.
Er zijn een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat u in aanmerking komt voor deze
regeling.
Eén belangrijke voorwaarde is dat uw kind minimaal 7 jaar moet zijn.
Meer informatie over zwemvangnet kunt u vinden op de website: www.sportservicezwolle.nl onder het
kopje sportsupport.
Voor vragen over alle bovenstaande activiteiten of voor advies over bijvoorbeeld een sportkeuze voor uw
kind kunt u altijd contact opnemen met Ellen Hiemstra.
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