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Nieuws en mededelingen van de directie

Beste ouders/verzorgers,
Mededelingen t.a.v. personeel:
Na de meivakantie starten we een nieuwe groep. Zoals het nu staat wordt het een groep 5-6 met nieuwe
leerlingen. Er starten dus ook twee nieuwe leerkrachten bij ons. Juf Bertine zal vier dagen werken en juf
Miranda werkt 1 dag voor deze groep.
In de groep van meester Anton heeft de afgelopen periode op de maandagen juf Janette gewerkt. Zij was
afgelopen maandag voor het laatst bij ons op school. Aanstaande maandag zal ze nog afscheid van deze
groep nemen. Na de meivakantie zal juf Miranda op maandag de groep van meester Anton lesgeven.
Hieronder stelt juf Bertine zich voor, juf Miranda volgt in de komende nieuwsbrief.
Even voorstellen!
Hallo allemaal! Ik ben Bertine Meijer, 28 jaar en ik kom uit Hoogeveen.
In mijn vrije tijd speel ik saxofoon, lees ik graag een mooi boek of plan
ik regelmatige gezellige activiteiten met vrienden en familie. Ik werk inmiddels
5 jaar met veel passie in het onderwijs, een baan waarbij geen dag hetzelfde
is en waar ik elke dag weer van geniet. Ik kan niet wachten tot ik mag starten
op SBO Facet, ik heb er zin in!

Nieuwe, extra ib-er
Juf Lotte Venema gaat na de meivakantie als extra ib-er starten bij ons op school voor drie dagen per week.
Ze gaat werken op maandag, dinsdag en donderdag. Samen met de vier dagen die meester Maurice bij ons
werkt, hebben we straks zeven dagen voor ib-taken. Doordat we als school blijven groeien, verwacht ik dat
we met de komst van een nieuwe ib-er erbij, de kwaliteit kunnen blijven waarborgen.
Ook juf Lotte zal zich in de volgende nieuwsbrief voorstellen.
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Te laat komen
Regelmatig komen leerlingen te laat op school. Wilt u ervoor zorgen dat leerlingen op tijd op school komen.
Inloopochtenden:
U heeft weer de gelegenheid om binnenkort op school tijdens de lessen een kijkje te nemen. Op deze
manier willen we u laten zien hoe de lessen bij ons op school worden gegeven. Na afloop is meester
Maurice tot 10.30 beschikbaar voor vragen en uitleg.
Het gaat om de volgende data:
8 mei 9.00 uur: rekenen
9 mei 9.00 uur: spelling
10 mei 9.00 uur: technisch lezen.
Nieuws vanuit de MR:
Hallo ouders/verzorgers,
De MR heeft op 25 maart jl. met elkaar en de directie van het Facet onder meer gesproken over de
volgende zaken:
- Schooljaarplan 2019
- Het vakantierooster voor 2019-2020
- Welke acties volgen uit de ouder-vragenlijst?
- Schooltijden
 Het schooljaarplan 2019 geeft aan dat het team van Facet hard werkt aan het ontwikkelen van het
onderwijs aan uw kind en aan het ontwikkelen van het team zelf. De MR heeft naast vragen over
het plan, ook grote waardering geuit voor alle ambities.
 Het team en de MR adviseren beide in het vakantierooster voor 2019-2020 en over de schooltijden.
Vooralsnog wordt nu onderzocht wat voor de kinderen het beste aansluit en welke ervaringen er
zijn. Daarna wordt over het vakantierooster een besluit genomen en wordt bepaald of er een wens
is om met u over de schooltijden van gedachten te wisselen of dat deze vooralsnog zo blijven.
 De oudervragenlijst geeft aan dat u kritisch bent over een eventuele verandering van de
schooltijden. Dit nemen we zeker mee! Daarnaast geeft deze vragenlijst aan dat u graag (beter) op
de hoogte blijft van wat er speelt en meer wil weten over diverse veiligheidsonderwerpen, zoals
pesten, time out protocol, ontruimingsplan, schoolklimaat etc. Dit wordt voor ons dan ook de
komende periode een belangrijk onderwerp van gesprek.

We houden u op de hoogte!
MR Facet
Speciaal woord van dank
Afgelopen weken hebben alle leerlingen gewerkt aan het project “de oertijd”. In deze nieuwsbrief kunt u
lezen wat ze zoal gedaan hebben. Ik wil hier een speciaal woord van dank geven aan juf Lisbeth, die als
cultuur-coördinator een drijvende kracht is achter de organisatie van onze projecten.
Veel plezier bij het lezen van de nieuwsbrief en alvast een prettig weekend!
Vr.gr
John Verweij
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Nieuws van groep 4
Ook in groep 4 zijn we druk bezig met het project. We hebben al geleerd dat de mensen in Drenthe hun
overledenen gingen begraven in een stapel stenen, een hunebed. Wonen deden ze in tenten gemaakt van
huiden van dieren die ze zelf hadden geschoten! Dit alles spreekt erg tot de verbeelding en er wordt dan
ook druk geknutseld en gewerkt over de oertijd.
Bowe weet al dat de mensen in Drenthe het trechterbekervolk werd genoemd.
Jasmijn heeft geleerd dat, om een vuurtje te maken de mensen eerst hout moesten sprokkelen.
Joseph is heel handig geworden in het maken van pijl en bogen,
Vladi is druk bezig met het jagen op oerossen.
Nicole heeft al heel veel vuurstenen in het bos gevonden.
Tara heeft geleerd dat een muur van een hutje ook gemaakt kan worden van takken en klei.
Sjoerd denkt dat er ook boten in de oertijd waren, hoe moesten ze anders de vissen vangen?
Ahmed verwonderd zich over zoveel nieuwe indrukken. Dat er nog zoveel te zien is van vroeger!
Levi vindt het heel interessant om te kijken hoe de mensen in de oertijd leefden in een hut, met vuur…
Deni is een ware grotkunstenares, maar dat wist ze nog helemaal niet van haarzelf!
Ryöni vind het soms wel zielig voor de dieren die allemaal uitgestorven zijn, maar tja… dat was in de oertijd!

Tellen in groepjes van 5.
Bent u al nieuwsgierig geworden naar
de resultaten? Tot dinsdag, dan
vertellen we er van alles over!

Nieuws uit de spellingsles blok 4:
In de spellingsles doen we erg ons best. Tijdens de les gebruik je je categorie
boekje en we oefenen soms ook in het samen nakijken van het gemaakte
dictee. Dit leverde deze mooie foto’s op!
￼
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Nieuws van groep 4-5
Wij zijn momenteel heel druk bezig met het thema de oertijd. De
kinderen vinden het super leuk en zijn erg enthousiast.
Deze week hebben wij onze maquettes verder afgemaakt. Eerst
hebben we een woordweb gemaakt over de jagers en verzamelaars
daarna hebben we op papier een ontwerp gemaakt. We zijn gestart
met een plattegrond maken van het landschap en daarna hebben wij
er dingen zoals een vuurtje bruggetjes en hutjes op gemaakt.
Ook hebben wij mooie potjes van klei gemaakt.
En daarna hebben we zo mooi versierd.

Met de handvaardigheidlessen hebben we geweven met vilt en
anderen natuurlijk materialen. Super leuk en een precies werkje,
na het weven moesten we dit vilten. Dat is een precies werkje,
eerst lauwwarm water met een speciaal middeltje erop doen,
maar niet te veel. En daarna heel veel wrijven. Ook dit moet niet
te ruig want dan gaat het stuk.

Nadat ze droog zijn hebben we ze op een jute vast gemaakt.
We werken nog tot dinsdag over dit leuke thema, komt u ook kijken bij onze voorstelling op dinsdag 16
april?
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Nieuws van groep 7
Hunebedden
We gingen met de bus naar Borger in Drenthe. Het was een uur rijden.
We gingen een film kijken. We gingen met de mannen mee. Als eerste gingen we
naar het museum.
We zagen er een wolf en een oer os en een hunebed.
We mochten in het hunebed kijken en zitten.
De gids vertelde ons hoe de hunebedden gebouwd werden en dat het een namaak
hunebed was, zoals in het echt. Soms lagen er nog skeletten in de hunebedden. We
gingen naar buiten, om naar de echte hunebedden te kijken. Daar leerden we dat de
ingang altijd op het Zuiden ligt. Soms werden de stenen verkocht aan andere landen
om de dijken te versterken. Je mag er niet op lopen, want dan sta je op een graf van
vroeger. Wanneer de mensen begraven werden kregen ze eten mee en wapens en
potten. De mensen geloofden in een leven in het hiernamaals. Toen gingen we naar
binnen om te eten.
Buiten vonden we echte vuurstenen. We gingen een oude boerderij in en mochten
zelf vuur proberen te maken met een vuursteen. Dat lukte niet zo goed. Daarna
kregen we een stukje pyriet en een steen. Dit lukte al beter. Daarna kregen we een
firestarter. Het lukte het om vonkjes te maken. Je moest er
heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel veel geduld voor hebben, want het duurde
soms wel drie uur voordat je een goed brandend vuur had. Je moest veel takken
zoeken.
Toen mochten we pijl en boog schieten. In je ene hand had je de boog en de pijl
moest je tegen de boog aanhouden met het gleufje voor het touw. Dan kon je hem op je hand leggen en
het touw spannen. Daarna mocht je loslaten. En als je het
goed deed dan kwam de pijl tegen het bord aan.
Juf Lotte en Robin deden nog een wedstrijdje. Juf Lotte
heeft gewonnen!
Toen mochten we weer naar de bus lopen. Sommige
kinderen sliepen in de bus, andere kinderen zongen.
We kwamen weer op school en besproken even samen
hoe we het hadden gehad. We hebben het erg leuk gehad
en de dag was alweer om.
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Nieuws over schoolfruit
Schoolfruit
Volgende week, de week van maandag 15 april, is het de laatste
week dat de kinderen gratis schoolfruit ontvangen.
Vanaf afgelopen november hebben alle kinderen van Facet
genoten van drie stuks groenten of fruit per week.
We hebben appel, peer, sinaasappel, wortel, komkommer,
mandarijn en banaan geproefd maar ook wat apartere smaken en
soorten zoals meloen, radijs en ananas. Dat was soms best even
wennen…. Toch waren de reacties over het algemeen erg positief.
Fruit en groenten zijn niet alleen gezond maar ook erg lekker!
We willen u dan ook vragen of u deze gezonde eetgewoonte wilt blijven stimuleren door uw kind ook de
rest van het schooljaar een stuk groente en/of fruit mee te geven voor de ochtendpauze.
Wilt u nog meer lezen en weten over schoolfruit? Kijk dan op www.euschoolfruit.nl
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