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15-3 Nieuwsbrief nummer 12

Nieuws en mededelingen van de directie
Leesouders gezocht
Lezen is cruciaal voor de mate van succes in de maatschappij. Willen onze leerlingen ook na sbo Facet
blijven schitteren, dan is het belangrijk om hier kwalitatief aandacht aan te besteden door onder andere
vroegtijdig extra ondersteuning aan te bieden op het gebied van lezen. We hebben hiervoor een
computerprogramma aangeschaft “Bouw” waarin kinderen op een aantrekkelijke manier een aantal keren
per week lezen. De resultaten van de kinderen met behulp van dit programma zijn erg goed.
Op school worden de leerlingen begeleid door onze onderwijsondersteuners, maar zij kunnen niet alle
kinderen daarmee helpen. We kunnen uw hulp als ouder hierbij goed gebruiken. Op dinsdagmiddag en
donderdagmiddag zoeken we ouders die de kinderen kunnen helpen bij het lezen op school. Als u één of
misschien zelfs twee middagen zou kunnen helpen (gaat om twee uurtjes van 13.00-15.00) , maakt u het
mogelijk dat er extra kinderen mee kunnen doen met dit programma. U kunt zich dan via meester Maurice
opgeven hiervoor: m.dehaan@catent.nl
Uiteraard krijgt u een uitleg ten aanzien van de begeleiding. Een ieder die zelf een normale lezer is kan de
begeleiding uitvoeren.
Ik hoop dat we samen met ouders ervoor kunnen zorgen dat alle kinderen op Facet maximale kansen
krijgen. Alvast bedankt voor uw hulp!
Informatieavond positief opvoeden.
Maandag 11 maart is er een informatieavond ten aanzien van positief opvoeden. We starten daarmee om
19.30 uur. Om met name de catering wat voor te kunnen bereiden willen we graag dat u aangeeft of u op
deze avond aanwezig zult zijn, graag even een mail naar directie.sbofacet@catent.nl
Carnaval
Afgelopen vrijdag hebben we carnaval gevierd op school. Ik als Noorderling was niet echt bekend met dit
fenomeen, maar wat is het een leuk feest! Leuk dat u als ouders ook de moeite neemt de kinderen uit te
dossen, ik heb de meest waanzinnige creaties voorbij zien komen!
Ook alle leerkrachten grijpen deze gelegenheid aan om feest te vieren, vooral een mooie tijd mogelijk te
maken voor al onze leerlingen.
De nieuwe prins en prinses Facetti zijn geworden: Mitchel en Muron!
Hieronder een aantal foto’s die voor zich spreken.
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Bijlagen
Deze keer veel bijlagen bij de nieuwsbrief. Allerlei activiteiten die kinderen en ouders kunnen ondersteunen
bij lastige situaties.
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Geen thuiszitters
Na overleg met verschillende besturen en onze eigen MR starten we per 1 april met een voorziening om
leerlingen die zo vastgelopen zijn in het onderwijs dat ze niet meer naar school kunnen, een plek te geven
op sbo Facet. Achterliggende gedachte is dat we geen thuiszitters in Zwolle willen hebben, dat is niet in het
belang van de kinderen.
Concreet houdt dat in dat wij een lokaal geschikt gaan maken om deze leerlingen op te vangen. We hebben
inmiddels iemand aangenomen die de groep zal leiden.
De bedoeling is tweeledig. In de eerste plaats dat kinderen kunnen herstellen en succeservaringen opdoen
binnen een schoolse setting. In de tweede plaats dat kinderen weer terugkeren op de juiste plek. De school
van herkomst blijft daarin (mede)verantwoordelijk
Dit vereist maatwerk, overleg met ouders, met scholen, met leerplicht, met sociale wijkteams etc. Wij
vinden het een uitdaging om daar ons steentje aan bij te kunnen dragen.
15 maart staking
Ik heb u hierover al eerder bericht gedaan: vanwege de landelijke staking op 15 maart is sbo Facet op deze
dag gesloten.
Binnen de sector onderwijs wordt een actieve discussie gevoerd over werkdruk, waar mooie initiatieven uit
voortkomen. Daarnaast neemt de neemt minister de werkdruk gelukkig serieus.
Het probleem werkdruk is mijn inziens wat dieperliggend. Het gaat hier ook over het aanzien van
leerkrachten en het respect naar school toe. Erkennen dat de school een belangrijke invloed heeft op de
kansen in de maatschappij en samen met ouders verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen
om deze kansen maximaal te kunnen benutten.
Ik zie daar op sbo Facet meestal prachtige voorbeelden van, hoe ouders en school gezamenlijk de handen
ineenslaan. Juist wanneer het wat lastiger wordt weten we elkaar vaak te vinden. Complimenten aan alle
ouders die niet weglopen voor lastige situaties maar samen met het team van Facet de schouders eronder
durven te zetten en laten zien dat ze achter de school staan, positief over de school spreken en trots zijn
wat we met elkaar neerzetten. Daarvan krijgen leerkrachten vleugels, voelen ze zich gesteund, ervaren ze
minder werkdruk en kunnen ze nog beter lesgeven en dat komt weer ten goede aan alle kinderen.
Op 14 februari heb ik een rondleiding gegeven aan ongeveer 25 studenten die wellicht de PABO wilden
gaan doen. Vol trots heb ik hen verteld wat ons vak zo mooi maakt en hoe we bij ons op Facet zo goed
mogelijk kwalitatief onderwijs verzorgen, dat we altijd op zoek zijn naar vooruitgang, want we hoeven niet
ziek te zijn om (nog) beter te willen worden.

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

Nieuws van groep 6
The Daily Mile
Sinds deze week, vanaf maandag doen we mee aan de Daily Mile.
We zagen een filmpje hierover op het Jeugdjournaal en dachten:
“Dit is iets voor ons!”
Wat is nu precies die Daily Mile?
Hieronder staat een uitleg:
De kinderen lopen, joggen of rennen met hun klasgenoten in de veilige omgeving van hun eigen
schoolplein. Iedereen doet met plezier mee – het is geen gymles en het is niet competitief – en
ondertussen bouwen ze aan hun conditie, relaties, vertrouwen en veerkracht.
Wanneer kinderen weer in het klaslokaal zijn, helpt het de kinderen zich te focussen en zoals elke
lichamelijke activiteit vergroot het de prestaties. Belangrijk is dat het tegemoet komt aan wat een kind
nodig heeft – en dat allemaal in die gouden 15 minuten – namelijk: Plezier, Vrienden, Frisse lucht,
Concentratie en als laatste komt daar natuurlijk nog Fitheid bij.
Fitheid – kinderen worden zich meer bewust van een gezonde levensstijl
Plezier – kinderen vinden het leuk om mee te doen, dit maakt The Daily Mile zo succesvol.
Vriendschap – kinderen gebruiken de taal van vriendschap om elkaar te steunen en vergroten
zo hun sociale vaardigheden en leiderschapskwaliteiten.
Frisse lucht – kinderen genieten van wat ze zien en horen, en van de seizoenen.
Concentratie – door elke dag fysiek bezig te zijn, kunnen kinderen zich beter concentreren in de
klas.
Fitheid – door iedere dag te lopen of te rennen kan de fitheid van kinderen vooruit gaan.
Hierbij twee foto’s, waarop 3 kinderen uit onze groep rennen.
Ze gingen heel snel, maar herkent u hen?
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Even voorstellen….
Hallo! Mijn naam is Ylja, ik ben 23 jaar en ik kom uit Zwolle. Momenteel ben ik halverwege het derde jaar van
de opleiding tot leraar basisonderwijs. Ik volg deze opleiding aan de Katholieke Pabo in Zwolle. Het komende
half jaar zal ik stage komen lopen bij groep 6 op het Facet. Ik zal hier wekelijks van dinsdag t/m vrijdag te
vinden zijn. Eén van mijn grootste hobby’s is voetballen, maar helaas kan ik dit momenteel niet vanwege een
blessure. Ik vind het nog wel erg leuk om naar voetbal te kijken en wanneer ik dit niet doe race ik een aantal
kilometers op m’n wielrenfiets. Ik houd van grapjes en gezelligheid, maar vind het ook heerlijk om me even
rustig terug te trekken met een goed boek of een goede serie.
Mocht u nog vragen hebben of meer over me willen weten, dan kunt u me altijd even aanspreken. Tot snel!

Nieuws van groep 7
Beste ouders,
Wij gaan het hebben over Sem zijn spreekbeurt over papagaaien
Het was de eerste spreekbeurt van groep 7
En er kwamen ook 3 echte papagaaien!! Er kwamen ook
specialisten
En het was natuurlijk goed gegaan en een was rood met
blauw en er was er een grijs met rood en de andere was
blauw met geel groen en was groot iedereen mocht
een papagaai op hun schouder
Dat was het al weer groeten Sem
De schrijvers Keano en Mees we gaan het over de vakantie hebben
Wij kregen vakantie Mees is gaan zwemmen en naar het bos geweest in Meppel de hunebedden
En Keano ging naar de wok in Kampen en ik ging naar het zwembad de vrolijkheid en ik ben in het park de
Wezenlanden .

Hallo wij gaan vertellen over sneeuwpop maken wij hebben met de klas en meester Sander gemaakt van
houtplank en touw eerst hebben wij plank geverfd daarna hebben wij tekening van een sneeuwpop erop
gelegd en dan vast maken met plakband en de hamer en spijkers klaar gezet daarna hebben we de spijkers
in het plankje gehamerd touw er om heen en oogjes daarop geplakt een neus gemaakt en klaar hopen dat
je het leuk vindt.
Groetjes Yasmine &Janou
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Nieuws van sport en bewegen

Schoolbadmintontoernooi
Woensdag 13 februari hebben wij voor de derde keer meegedaan met het schoolbadmintontoernooi. Met
2 teams dit keer.
Team 1: Gabriël, Dave, Tijs en Ruensley begeleid door meester Peter en meester Jeffrey.
Team 2: Joan, Iris, Kaya en Bram

begeleid door juf Romy en juf Ellen.

Met de schoolbus vertrokken we om 13.15 uur naar de ZBC hal.
Het was een drukte van belang in de hal want er deden wel 27 teams mee van allemaal verschillende
scholen.
Team 1 moest vier wedstrijden spelen en team 2 drie wedstrijden. Elke wedstrijd duurde 2x 10 minuten
waarbij de eerste 10 minuten de eerste twee spelers van het team in actie kwamen en daarna de volgende
twee spelers.
Team 1 won alle sets op één set na en haalde net niet de kwartfinale. Ze werden tweede in de poule en
alleen de eerste van de poule ging door en dat bleek, net als vorig jaar, De Vlieger. Jammer!
Team 2 won een paar sets en verloor een paar sets. Sommige tegenstanders waren een stuk minder en
daarvan wonnen we dik! Maar sommigen waren net zo sterk of wat sterker dan wij.
Alle spelers hebben het heel goed gedaan en het belangrijkst; we hadden veel plezier met elkaar en waren
erg sportief. Acht Kanjers!!
Er waren ook erg veel ouders gekomen om ons aan te moedigen. Leuk!
Tijdens de prijsuitreiking kreeg Dave nog een oorkonde omdat hij bij een onderdeel van het site event
tweede was geworden.
Volgend jaar doen we uiteraard weer mee!!
Sportieve groet van juf Ellen
De vader van Joan heeft alle spelers op de foto gezet:

En nu juichen...........
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