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Nieuws en mededelingen van de directie
Beste ouders en verzorgers,

Dolle sneeuwpret.
Groot en klein kon zich vermaken!
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Schoolapp
Er hebben zich inmiddels 72 ouders aangemeld voor de schoolapp. Erg handig om direct op de hoogte te
zijn van het nieuws vanuit de groep van uw kind(eren).
n.a.v. de mr-vergadering kreeg ik te horen dat een aantal ouders het nog best lastig vinden om aan te
melden. Hieronder de stappen die genomen moeten worden. Als u dit goed doorloopt, is dit een eenmalige
actie.
 Op de site staat een kopje ouders als je daarop klikt kun je naar ouderportaal.
 Je start dan niet met het bovenste kopje inloggen, maar met het tweede kopje: eenmalige
registratie als ouder. Daar vul je de gegevens in: je voornaam en achternaam, je mailadres en de
activatiecode. De activatiecode is: facet! De beveiligingscode staat onder het kopje wat je daarvoor
in moet vullen, dit is vaak een combinatie van cijfers en getallen. Als je alles in hebt gevuld, druk je
op de knop registreren.
 Daarna krijg je een mail met een wachtwoord. LET OP! Het wachtwoord is vaak een getallenreeks
die iets verderop in de mail staat, die heb je nodig, dus handig om deze op een papiertje te
schrijven. Dus eerst wachtwoord noteren, daarna op de link klikken (is dezelfde mail). Je bent nu als
ouder geregistreerd.
 Nu ga je inloggen op de website door weer op ouderportaal te klikken. Je gebruikt hiervoor het
wachtwoord wat je zojuist hebt opgeschreven en je mailadres. Daarna druk je op login.
 Daarna klik je op basisgegevens (dit is een blauw scherm). Hierin moet je al je persoonlijke
gegevens zorgvuldig invullen. Je kunt ook de gegevens van de tweede ouder/verzorger hier
invullen. Denk ook om de kinderen die hier op facet zitten van u zitten in te vullen en aan te geven
in welke groep hij/zij zit. Als laatste kun je nieuwsbrieven aanvinken en op opslaan drukken.
 Nu gaan we de app downloaden vanuit de playstore of app. Deze kun je vinden door als zoekterm
SchoolApp in te vullen. De app is te herkennen aan een blauwe bol van SchoolsUnited. Deze app
openen, dan moet je een aantal gegevens invullen:
 Domeinnaam, die is: www.sbofacet.nl
 Daarna druk je op inloggen, dat doe je weer met je wachtwoord en e-mailadres en dan is de app
klaar voor gebruik en hoef je bovenstaande stappen nooit meer uit te voeren.
Koffie-uurtje.
Met een aantal ouders op 16 januari een prachtig gesprek gehad over het rapport. We gaan een aantal
bruikbare opmerkingen dan ook meteen toepassen. Ook zullen een aantal opmerkingen in een later
stadium toegepast worden. Onderwerpen waar we het over gehad hebben:
U kunt hierbij denken aan meer inbreng van de leerlingen in het rapport. We willen daarvoor een blad
toevoegen waarop leerlingen zelf aan (kunnen) geven wat ze de komende periode graag willen leren en
wat ze de afgelopen periode geleerd hebben.
Ouders bedankt voor jullie inbreng!
Vervanging
Een steeds groter probleem is de vervanging. De eerste dag van ziekte wordt intern opgelost. Wanneer we
de tweede dag ook geen vervanger kunnen vinden, is er voor die leerlingen die dag geen les. Doordat ik tot
’s avonds 20.00 uur gebeld kan worden of er vervangers beschikbaar zijn, krijgt u pas ook na 20.00 uur
bericht. Een vervelende situatie. We hopen dat we lesuitval tot een minimum kunnen beperken.
Studiedag 4 februari
Op de studiedag van 4 februari gaan we verder met de uitwerking van de visie. Afgelopen keer is
“didactisch handelen” besproken, deze keer gaan we o.a. aan de slag met “zicht op ontwikkeling”.
Namens het team, veel leesplezier en
een fijn weekend.

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

Nieuws van groep 6
De tweede toetsweek zit er zowat al weer op.
Wat hebben we hard gewerkt en wat is het mooi om te zien, dat dit beloond wordt (in veel
gevallen) met een goed resultaat.
Die worden verwerkt, besproken en komen terug in het rapport.
Daarnaast zijn we begonnen met de Nationale Voorleesdagen.
Die zijn van 23 januari t/m 1 februari.
Dus zo’n anderhalve week lang.
Wij startten op 23 januari om 10.45u-11.30u met de Voorleesdagen.
De spellingles verviel die dag dus.
Er kwamen kinderen uit de bovenbouw voorlezen aan kinderen uit onze groep.
In kleine groepjes van 2-3 kinderen.
Maar ook de kinderen uit groep 6 konden om de beurt een stukje voorlezen.
Uit een boek, dat ze zelf uitkozen.
Dat verliep goed en gezellig.
Daarnaast wordt er bijna elke dag voorgelezen uit Meester Jaap.
Na zo’n verhaaltje gaat het boek de klas rond, om de bijbehorende tekening te bekijken.
Hieronder ziet u wat foto’s:
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Nieuws van groep 7/8

De afgelopen weken is er weer veel gekookt bij ons in groep 7/8.
Hieronder een kleine impressie van de laatste kookles.
Deze werd gegeven door de moeder van Achraf uit groep 7.
Samen hebben we Marokkaanse pannenkoekjes gemaakt met
griesmeel erin. Het smaakte heerlijk!

Groetjes uit groep 7 en 8.
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Nieuws van sport en bewegen

Schoolzwemkampioenschappen
Wat: Zwolse Schoolzwemkampioenschappen
Waar: Zwembad De Vrolijkheid, Ossenkamp 7
Wanneer: Woensdag 30 januari van 13.30 uur tot 15.30 uur
Woensdagmiddag 30 januari doen we voor de derde keer mee met de Zwolse
Schoolzwemkampioenschappen. 6 Kinderen van Facet gaan de uitdaging aan:
Michelle en Silvano uit groep 4/5, Tijs en Ruensley uit groep 6 en Sterre en Caitlin uit groep 8.
Zij zwemmen:
6 x 25m estafette, 50m vrije slag en 50m rugslag door de bovenbouw en 25m vrije slag en 25m rugslag door
de midden- en onderbouw.
Publiek is altijd welkom en we hopen ook dat er op school een mooi spandoek voor ons gemaakt wordt!
De organisatie reikt een Fair Play prijs uit aan de sportiefste school. Er wordt o.a. gelet op het
enthousiasme van de kinderen, op het positief coachen van elkaar, op de Yell, het spandoek en op het
gedrag van de coach, de ouders en het publiek!
Wees sportief en sport en support volgens de regels van Fair Play:
1 We hebben Respect voor elkaar, de materialen en de omgeving;
2 We spelen Eerlijk volgens de regels;
3 We spelen Sportief, ook als het even niet zo goed gaat;
4 Iedereen kan en mag Meedoen.
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