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Nieuws en mededelingen van de directie 

Kerstviering 
De school is inmiddels omgetoverd tot een gezellige Kerst-omgeving.  
In de aanloopperiode naar Kerst toe bereiden we ons voor op het kerstfeest. Deze adventsvieringen 
houden we op 7,10,14 en 17 december tussen 8.45-9.45. 
Op donderdag 17 december 2020 wordt er Kerstfeest gevierd bij ons op school.  
Groep 7A verzorgt ’s middags een kerstvoorstelling voor alle groepen, we maken met alle groepen een lip 
dub en ’s avonds tussen 17.45 en 19.00 uur gaan alle kinderen in hun eigen groep lekker eten en wordt de 
kerstviering afgesloten (o.a. door het bekijken van de lip dub). Hierover heeft u inmiddels al informatie 
gekregen van de meester of juf. 
Bijzonder jammer dat ouders niet op school mogen komen, wij zorgen er in ieder geval voor dat we met de 
kinderen een mooi Kerstfeest vieren. 
Kinderen van groep 3-8 zijn op vrijdag 12.00 uur vrij. Kleuters zijn vrijdag de hele dag vrij. 
 
Personeel 
Juf Mayke heeft gesolliciteerd bij SO de Ambelt en deze baan gekregen. Voor ons als school erg spijtig, 
maar juf Mayke gaf aan meer in haar kracht te staan op een SO school. 
Juf Klara heeft na een aantal weken bij ons gewerkt te hebben, aangegeven dat ze twijfelde of dit de school 
was waar ze op haar plek was. In goed overleg hebben we afgesproken dat zij niet meer werkzaam is op 
Facet. 
Dat betekent dat wij tot de kerstvakantie juf Klara vervangen door meester Maarten, hij heeft afgelopen 
week hier ook gestaan. Tegelijkertijd zijn we druk bezig om een geschikte vervanger te vinden voor de 
volledige vacature. 
We wensen juf Klara veel succes bij het vinden van een mooie werkplek en wensen juf Mayke veel plezier 
toe op SO de Ambelt. 
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15-12 Gijs van der Veen  7a 

16-12 Germawi Amine  7b 

18-12 Bertus Beuker  4 

20-12 Tijl van Hoegee  4 

23-12 Julian Koper  6b 

23-12 Simone Leijsen  6b 

23-12 Tijmen Trompetter  8b 

25-12 Sylvio Duim  8a 

31-12 Tess van Abbema  7a 

01-01 Abbygail van Arkel  5b 

02-01 Nader Alian  5a 

07-01 Djermain Fenno  8b 
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Juf Yvonne is helaas ziek geworden. Door een aantal factoren is ze iets uit balans. We hopen dat ze snel 
weer opknapt zodat collega’s en kinderen weer kunnen genieten van haar aanwezigheid. De vervanging 
wordt op dit moment opgevangen door juf Lisbeth en juf Sonja. 
Juf Reina begint steeds beter te worden en is de afgelopen weken steeds vaker op school te zien, ik hoop 
dat ze na de kerstvakantie weer kan starten. 
 
Herhaalde oproep 
Veel ouders hebben al de vrijwillige ouderbijdrage overgemaakt, waarvoor namens de kinderen dank. 
Wanneer u de ouderbijdrage bent vergeten is dit een herinnering, u kunt de ouderbijdrage via de bank 
overmaken op rekeningnummer IBAN NL94RABO0170798194 t.n.v N.A.C. Kwakman oudervereniging SBO 
DE SCHALM , onder vermelding van voor- en achternaam van uw kind(eren) en de groep(en). 
Wanneer het niet lukt om de ouderbijdrage te voldoen kunt u via Stichting MEE doen, een aanvraag 
indienen. Juf Tineke en Nicole van de administratie kunnen u hierbij helpen. U kunt dan telefonisch 
(0384234780) of via de mail contact met hen opnemen administratie.facet@catent.nl  
 

Speeltuinspeurtocht 
In deze corona tijd zijn we noodgedwongen allemaal veel thuis. Maar onze buurtsportcoaches helpen jou 
om van de bank af te komen. Wist je dat er in jouw wijk eigenlijk heel veel te beleven valt? Voor jong en 
oud. Wij hebben naast een Olypmische tocht voor jongvolwassen en volwassen ook een tocht gemaakt 
voor kinderen. De Speeltuin speurtocht. Hier ontdekken de kids bekende en onbekende speelplekken in 
Holtenbroek! Wie doet er mee? 
 
Voor wie is deze speurtocht? 
Alle Zwolse kinderen kunnen deelnemen aan deze speurtocht. Als de ouder graag mee gaat in verband met 
de leeftijd en veiligheid, kan dat natuurlijk. Je hoeft niet perse in Holtenbroek te wonen, kinderen uit 
andere wijken mogen ook deelnemen. Iedereen is welkom. 
Wat heb je nodig? 
- Een mobiele telefoon voor het scannen van een QR code en het maken van foto's; 
- Pen en papier om je antwoorden op te schrijven. 
Kosten 
Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Aanmelden 
Aanmelden is niet nodig. Je kan op ieder moment starten door een foto te maken van QR code die bij de 
voordeur van het wijkcentrum Holtenbroek hangt. 
Route 
De speurtocht bestaat uit drie verschillende delen. Je kan de hele speurtocht in één dag doen, maar je kunt 
er ook voor kiezen om één deel per middag te doen zodat je genoeg tijd hebt om te spelen langs alle 
plekken die je tegenkomt. 
- Deel 1 start bij het Wijkcentrum Holtenbroek. Maak een foto van de QR code en je komt er achter waar je 
langs moet! Onderweg beantwoord je 11 quizvragen. Door deel 1 succesvol af te ronden, krijg je meer 
informatie waar deel 2 start! - - Deel 2 zit vol met sportieve opdrachten! Ergens halverwege deel 2 van de 
speurtocht vind je een QR code met nieuwe informatie over deel 3. 
- Deel 3 is het laatste deel van de speurtocht. Hier moet je op zoek naar (verborgen) speeltuinen in de wijk. 
Kun jij ze allemaal vinden? 
 
Prijsvraag 
Alles volbracht? Stuur dan je cijfercode op naar: buurtsportcoach@sportservicezwolle.nl en maak kans op 
te gekke prijzen! Zoals een boogschietset of kaartjes voor Krazy Kangeroo in Zwolle! 
Eigen risico 
Let op: deelnemen is op eigen risico! 
Als de kinderen oud genoeg zijn om zelfstandig door de wijk te wandelen, kunnen ze samen met een 
vriendje of vriendinnetje en (een geleende) telefoon met internet de speurtocht afleggen Samen met 
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ouders/verzorgers is de speurtocht al leuk voor kinderen vanaf een jaar of 3. Ieder deel is ongeveer 1,5 km 
lopen. 
Sfeerbeelden 
We vinden het leuk als je tijdens het maken van de speurtocht foto’s maakt en met ons deelt. Van een 
mooie speeltuin of een goed idee voor de wijk. Je deelt dit met ons via de socials Instagram en TikTok. 
 
Via deze link: SportService Zwolle - SportService Zwolle kun je alles nog een keer nalezen. 
MR lid gevraagd 
 
De MR is op zoek naar een nieuw lid vanuit de ouders.  
De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Ze vergaderen over allerhande onderwerpen op school, vaste 
onderwerpen zijn onder andere: de begroting; het schooljaarplan; het schooljaarverslag; het schoolplan; 
het scholingsplan; de formatie. Kortom allerlei onderwerpen waarin de MR meedenkt met de school. 
Wanneer het u leuk lijkt of wanneer u vindt een steentje te kunnen bijdragen, kunt u contact opnemen met 
Hadaf ouder vanuit de MR: h.el.hamdouni@tiem.nl  
 
Nog een paar leuke foto’s van Sinterklaas: 
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