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Nieuws en mededelingen van de directie 

Formatie 
Meester Maurice heeft een nieuwe baan. 21 jaar lang is hij een begrip geweest op Facet en heeft zich altijd 
vol passie ingezet voor “onze” kinderen. nu is het voor hem tijd voor een nieuwe stap in zijn carrière die we 
hem ontzettend gunnen.  
Meester Maurice blijft nog wel 1 dag werkzaam op Facet, dus helemaal weg is hij niet.   
We hebben inmiddels nieuwe vacature opgesteld voor ib-er.  
Hieronder een schrijven van meester Maurice: 
 
Nieuwe baan Maurice de haan (intern begeleider) 
Via deze weg wil ik u informeren over mijn nieuwe baan. Per 1 augustus 2019 ga ik werken als 
gedragsspecialist binnen het expertiseteam van Catent. Dit is de stichting met katholieke scholen waar ook 
Facet onder valt. De aanstelling is voor drie dagen. Ik zal daarnaast voorlopig nog één dag op Facet blijven 
om de nieuwe ib’ers te ondersteunen en mee te denken in ontwikkelingen binnen de school. 
Ik ben in augustus 1998 komen werken op, destijds, De Schalm. Ik was toen leerkracht voor groep 5. 
Daarvoor had ik drie jaar in Broekland op een klein basisschooltje gewerkt. Wat heb ik veel geleerd in dat 
eerste jaar op De Schalm. Het was alsof het nu allemaal pas echt begon. Ik was voor mijn gevoel meteen op 
mijn plek op het speciaal basisonderwijs, hoewel er ook momenten zijn geweest dat ik op het punt stond 
om te stoppen omdat ik het zo lastig vond.  
Ik heb in 21 jaar tijd 5 directeuren en 3 interim-directeuren ‘versleten’. Ook heb ik verschillende taken 
binnen de school gehad. Zo ben ik naast groepsleerkracht een tijd directie-ondersteuner geweest, 
vervangend directeur voor drie maanden en uiteindelijk intern begeleider. Ik heb altijd met erg veel plezier 
en trots gewerkt op onze mooie school en zal dat voorlopig nog blijven doen, al is dat nog maar voor één 
dag in de week. 
Ik heb genoten van het contact met u, ouders, en uw lieve kinderen. Ik zeg na een intake met nieuwe 
leerlingen vaak tegen collega’s: ‘Wij krijgen altijd de leukste kinderen!’ En dat meen ik uit de grond van mijn 
hart. Het schoolkamp is voor mij altijd een mooie afsluiting van een periode waarin ik, vanaf de zijlijn, met 
uw kinderen ben opgetrokken. Ik voel dan oprechte trots voor de groei die uw kinderen hebben 
doorgemaakt. Echte kanjers zijn het dan geworden! 

BELANGRIJKE DATA VERJAARDAGEN 

10-6 tm 14-6   VAKANTIE 
20-6                  Schoolreisje 
21-6                  Kleuters vrijdag  
27-6                  Studiedag ALLE LEERLINGEN VRIJ 
 
 
 
 
 
 
 
28-06             Nieuwsbrief nummer 18 

08-06 Dave de Lange  6 

15-06 Ilse Mulder  7/8 

19-06 Mariama Diallo  8 

19-06 Roy IJssel  Praktijk 

22-06 Armin van Loenen  7/8 

23-06 Sterre van Perzië  8 

23-06 Melek Tamer  7/8 

27-06 Tijs Spliethof  6 

28-06 Mounir El Atiaoui  6/7 

28-06 Maaike Louws  7/8 
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Zoals ik al zei ben ik niet helemaal vertrokken, maar toch voelt het een beetje als een afscheid. Ik wens u 
daarom alvast nog veel mooie jaren op Facet toe. Ik hoop van harte dat wij uw kind optimaal kunnen laten 
schitteren! 
Groet, 
Maurice. 
 

Betaling schoolreisje 
Er zijn nog een aantal ouders die de bijdrage voor het schoolreisje nog niet hebben voldaan. Graag de 
betaling zo snel mogelijk in orde maken. 
 
Lunch voor de wijk 
Om de school meer te betrekken bij de wijk hebben we nagedacht over manieren waarop dat zou kunnen. 
Vanuit onze praktijkgroep kwam het idee om een lunch te koken voor wijkbewoners. Zo gezegd zo gedaan, 
nadat we een keer proefgedraaid hadden, was de officiële opening gister op 6 juni. Pers was aanwezig en 
ook de wethouder vond dit zo’n mooi initiatief dat hij er bij was. Wijkbewoners gaven aan dat ze het prettig 
vonden dat ze elkaar op deze manier beter leerden kennen. Op Facet wordt daarmee een bijdrage geleverd 
aan de onderlinge verbinding tussen wijkbewoners. 

 
 
Bijenhotel 
Groep 7-8 heeft verderop in de nieuwsbrief al heel veel verteld over het bijenhotel. In de link hieronder 
kunt u de tekst en het filmpje bekijken wat op RTV Zwolle staat. 
 
https://www.rtvfocuszwolle.nl/leerlingen-van-het-facet-bouwen-eigen-insecten-en-bijenhotel/amp/ 
 
https://www.weblogzwolle.nl/nieuws/69191/leerlingen-van-het-facet-bouwen-eigen-insecten-en-
bijenhotel.html  
 

Kleding 
Er ligt nog steeds een bak vol kleding op school die niet meegenomen is door de kinderen. In de kledingbak 
zitten onder andere jassen. Woensdag 19 juni is de laatste dag dat het op school opgehaald kan worden, 
daarna gaan we het naar het Leger Des Heils brengen. 
De bak staat in het halletje bij de ingang op het plein. 
 
Zwemabonnement voor mensen met lager inkomen 
Ter info: de mogelijkheid voor minima en gezinnen om een abonnement te nemen op het openluchtbad! 
  
Dit jaar voor het eerst, informatie voor mensen met een 'lager inkomen op hun site geplaatst.  

https://www.openluchtbadzwolle.nl/abonnementen/  onderaan de nieuwsbrief staat meer info. 
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Activiteitenoverzicht Impluz 
In de bijlage een overzicht van activiteiten waar u desgewenst naar toe kunt gaan. 
 
Vakantie  
Vanaf deze plek wil ik u, namens het team een heerlijke pinkstervakantie toewensen. We zien elkaar weer 
maandag 17 juni 
 

Nieuws van groep 4 

In de gymles kregen hebben we 3 keer een judo les gevolgd. 
We moesten een judojasje aan met een band daarom. Op deze 
manier kun je elkaar beter vasthouden. Vasthouden? Ja, want 

judo is een fysieke 
sport waarbij hele 
duidelijke regels 
horen. Zodra de 
meester zegt “maté”, 
dan moet je stoppen. 
Je mag elkaar alleen 
bij het jasje 
vasthouden. Met je benen kun je elkaar ook vastklemmen. Aan het 
eind kreeg iedereen een bewijs van deelname, goed gedaan! 
 
Volgende week vieren we in Nederland volgens de christelijke 
traditie het Pinksterfeest. In de klas hebben we het verhaal uit de 
bijbel gelezen. 
De afgelopen week vierden ook veel mensen in Nederland en bij 
ons in de klas, het Suikerfeest. Het einde van de Ramadan. 
Manuela wist hier veel over te vertellen en ging trakteren. Lekker 
hoor! 

 
 
 
Nieuws van groep 6 

Afscheid juf Ylja 
 
Vrijdag 24 mei was de laatste dag voor stage-juf Ylja bij ons in de klas. 
Ze is 10 weken bij ons geweest en we vinden het allemaal jammer, dat ze weg 
gaat, want ze is een goede en lieve juf. 
Vrijdagmiddag stond in het teken van dat afscheid. 
We hebben na de middagpauze in de klas een broodje knakworst en 
appelsap/sinaasappelsap genuttigd. 
Daarna kwamen de kinderen één voor één naar voren. 
Ze gaven juf Ylja een zelf gemaakt blaadje, waarop ze moesten raden en 
noteren wat het lievelingseten, lievelingsdier, lievelingskleur, hobby van de juf 
was. Daarnaast wat de juf goed kon. 
Onderaan stond een bedankje , wat de kinderen hardop haar vertelden. 
Daarna was er een spelletjescircuit met Memory op het nieuwe bord, Mens-
erger-je-niet, een zo hoog mogelijke toren bouwen van K'nex, legpuzzelen en 
een woordzoeker/punt-tot-punt-tekening maken. 
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Het was een gezellige middag, waarvan u hieronder enkele foto's ziet: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuws van groep 7/8 

Een BIJzondere week!  

 

De week was het zover, de leerlingen van groep 7/8 mochten onder begeleiding van juf Mariken (van de 
gemeente), juf Simone (vrijwilligster) en meester Sander een eigen insecten- en bijenhotel bouwen. 
 
Onze school was uitgekozen als locatie voor het insecten- en bijenhotel omdat er veel groen rondom de 
school aanwezig is, wat in principe een hele goede plek voor de bijen en insecten is. 
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Het initiatief komt van De Bijenbeweging Overijssel. Zij hebben een speciaal lesprogramma rondom bijen 
opgezet. De lessen en workshops zijn bedoeld om kinderen beter te betrekken bij de noodzakelijke 
bescherming van de Bij. 
 
Voor de bouw van het 'hotel' is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van restafval. Dat heet een 'circulair-
insecten hotel', dat is beter voor het milieu.  
Van de ROVA hebben we bakstenen, houten platen en boomstammen gekregen. Deon had thuis nog 
dakpannen liggen. Allemaal prima materialen om het 'hotel' mee te bouwen." 
 
Het weer was geweldig en de leerlingen hebben keihard gewerkt. Enthousiaste gezichten en ze wisten van 
aanpakken! 
 
Bij het project hoort ook een bezoek van een gastdocent. Maandag kwam Imker Kees daarom bij ons in de 
klas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hij had allerlei materialen meegenomen die je nodig hebt voor het houden van bijen. 
Het was een leuke en spannende les….want wat zat er in de bijenkast die hij had meegenomen? 
 
We zijn mega trots op het uiteindelijke resultaat! 
Wat een mooi hotel is het geworden. We hopen dat er veel bijen op visite komen. 
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Nieuws van Praktijkgroep  

Afgelopen dinsdag zijn alle kinderen van groep 8 de hele morgen naar het openluchtzwembad geweest: 

“Water Challenge”. (Uitdagingen in het water)Het was prachtig weer. Daar hebben we verschillende 

wateractiviteiten gedaan. Zoals: reddingszwemmen, duiken, waterpolo en wedstrijdzwemmen. Maar aan 

het eind mochten we ook nog vrij zwemmen. 

Dylano: “Het duiken was leuk”. 

Marinho: “Het was verfrissend omdat het zo warm was”. 

Mareijn en Elisa: “Het water was koud, maar de activiteiten waren leuk”. 

 Duikuitrusting 

Donderdag 6 juni is het dan zover: de eerste officiële opening van “Lunch in de wijk door Facet”. 

De menukaart is klaar, de wethouder uitgenodigd en er komen in totaal bijna 20 mensen lunchen bij ons. 

Op het menu staat een kop soep,  en een broodje gezond of een broodje gehaktbal Jonnie Boer. Wij 

ontvangen de gasten, maken alle gerechtjes, dekken de tafels, nemen de bestellingen op, bedienen en 

rekenen af.  

 Het menu 

Caitlin en Lieke waren bij de Hornbach en hebben de juf verrast: ze hebben heel veel slaplantjes gekocht 

voor in de kas. Zoals je ziet zijn ze een goede buurman voor de tomaten en de 

paprika ‘s. Alles groeit namelijk als kool. 

Wat wel jammer is dat in het dak van de kas heel veel gaten zijn ontstaan door het 

onweer en de hagelbuien van een aantal weken terug. 
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Nieuws van sport en bewegen  

Schoolvoetbal groep 3 en 4 

Woensdag 5 juni hebben 2 teams uit groep 3 en 4 meegedaan met 

schoolvoetbal:  

Team 1: Sjoerd, Silvano, Joey, Philippe en als gastspeler het broertje van 

Silvano! 

Team 2: Abbygail, Jasmijn, Deni, Ryoni en Levi 

 Het was een hectisch begin omdat het erg druk was bij het 

sportpark en veel mensen te laat kwamen. Ook een aantal van ons 

helaas.  

 De eerste wedstrijd van team 1 werd verloren door deze wat 

chaotische start.  

 Toen kwam team 2 in actie en zij verloren maar net met 2-1. 

 De tweede wedstrijd van team 1 werd dik gewonnen, Yeah!!  

 De tweede wedstrijd van team 2 verloren we helaas maar het mocht de pret niet drukken. 

 In de pauze kregen we lekker allemaal een ijsje en zaten we gezellig met elkaar in de kantine. 

 De derde wedstrijd van team 1 was erg spannend maar werd uiteindelijk ook makkelijk gewonnen, 

Yippie! 

 Team 2 moest nog even wachten maar speelden uiteindelijk om 15.42 uur hun laatste wedstrijd 

en........verloren helaas. 

 Philippe en Silvano waren onze topscoorders! 

 Joey keepte, met zijn vader als coach, de sterren van de hemel! 

 Alle kinderen hebben super hun best gedaan en waren na afloop echt moe! 

 We kregen na afloop allemaal een vaantje. 

 

Kortom: jullie waren KANJERS 

 

Ouders, bedankt voor het aanmoedigen ,helpen en de foto’s. 

   

Namens alle voetbalkanjers van groep 3 en 4 

Juf Ellen 
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ZWEMMEN 

Zwemvangnet 

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen leren zwemmen, is er het zwemvangnet. Kinderen van 5 tot en met 17 

jaar kunnen gratis hun zwemdiploma A en/of B halen als het inkomen van hun ouders niet hoger is dan 110 

procent van de bijstandsnorm. De zwemlessen zijn bij ‘On Campus’ van hogeschool Windesheim. Op 

sportservicezwolle.nl staat meer informatie en hoe je het zwemvangnet kunt aanvragen. 

 Gratis zwemkaarten 

Om te zorgen dat alle kinderen na het halen van het zwemdiploma kunnen blijven zwemmen, zijn er gratis 

zwemkaarten. Zodat zij kunnen zwemmen bij de zwembaden De Vrolijkheid, Akwaak (Bubbles) en OnCampus. 

 

Kinderen van 5 tot en met 11 jaar kunnen een gratis zwemkaart krijgen als het inkomen van hun ouders niet 

hoger is dan 110 procent van de bijstandsnorm.  

 

Is het kind 12 jaar en jonger dan 18 jaar? Dan mag het inkomen van de ouders niet hoger zijn dan 130 procent 

van de bijstandsnorm. 

  

Een zwemkaart kan worden aangevraagd bij Sportservice Zwolle. Op sportservicezwolle.nl staan het 

aanvraagformulier en de voorwaarden. 

  

Nog meer voor kinderen 

Er zijn nog meer extra’s voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Kijk voor meer informatie op 

zwolle.nl/extra’s-voor-kinderen. 
 

 

Nieuws van groep 3 

Feest in groep 3 

Nou ja, niet elke dag hoor, maar we hebben het wel 

elke dag over het thema “FEEST”. Het thema van onze 

lees en spellingsmethode gaat over dit thema. We 

leren veel woorden binnen dit thema. We lezen en 

spellen woorden of zinnen die hier over gaan.  

Daarnaast werken we over dit thema tijdens de 

creatieve lessen. We hebben net een boek ontdekt in 

de bieb met als titel “feest in groep 3”. Toepasselijker 

kan het niet en daarom is het inmiddels het 

voorleesboek van de week geworden. We gaan 

binnenkort een uitnodigingen voor een feest, een 

feestvarken vouwen en misschien nog wel een feest taart maken in groep 3. Ook hebben we vandaag een 

filosofisch gesprek gehad over de vraag “wordt je gelukkig van feestvieren”?. Zou iedereen een feest op 
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dezelfde manier vieren? Hoe kun je zien of er ergens feest gevierd wordt. Hoe vieren jullie thuis eigenlijk 

feest. Waaraan zie je bij jullie thuis dat er feest gevierd wordt. Noem eens een reden waarom je een feestje 

zou kunnen vieren? 

 

Meten is weten 

Met rekenen zijn we begonnen met het onderdeel meten. We 

hebben in de eerste les ervaren dat je met je lijf kunt meten. We 

weten nu ook dat als we het over schatten hebben, niet alleen 

kunnen hebben over de schatten uit groep 3, maar dat het woord 

schatten ook een andere betekenis heeft. We hebben met een 

touw “ongeveer ”het lokaal gemeten. We kwamen op een lengte 

van 8 meter. Later hebben we met meet materiaal precies 

gemeten wat nu eigenlijk de echte lengte van het lokaal was. We 

weten nu hoe groot een centimeter is en hoe groot een meter. 

We hebben de juiste voorwerpen bij 1 cm gelegd en de juiste 

voorwerpen van 1 meter.                                                                                                          

Meet het voorwerp /plankje. Wat valt op bij deze opdracht. 

“He, ik weet het alle kanten zijn gelijk”. “Meet jij het ook nog eens keer”. Ik meet ook dat alle kanten 15 cm 

zijn. Aha, het is een vierkant! 

Zo ontdekten de kinderen allerlei dingen doordat ze voorwerpen gingen meten. Het samenwerken ging bij 

elke opdracht beter en dat was prachtig om te zien.  

 

 

Voor het eerst muziek maken op een djembé 

Wauw spelen op een djembé, dat vonden we allemaal 

geweldig. De meeste kinderen hadden nog nooit 

getrommeld op een djembé. We hebben ontdekt dat er 

op verschillende manieren getrommeld kan worden. Of 

je nu aan de rand slaat of in het midden, dat maakt nogal 

een verschil. We konden de stappen van een olifant 

laten horen en kleine muizestapjes. Ook hard en zacht 

en langzaam en snel hebben we uitgeprobeerd.  

Ook mochten we als een echte juf                                                                                                                                         

of meester voor de groep gaan en                                                                                                                                            

de kinderen laten zien wat ze                                                                                                                                      

moesten doen. Door de bewingen                                                                                                                                      

wisten de kinderen precies of ze                                                                                                                                              

hard, zacht of snel of langzaam                                                                                                                                                     

moesten spelen. Volgende week                                                                                                                                         

krijgen we weer zo’n leuke les.                                                                                                                                                

We hebben er nu al zin in. 
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Nieuws van groep 5 

We hebben maandag veel geleerd over nesten. We hebben 

geleerd dat niet alleen vogels in nesten geboren worden maar 

ook eekhoorns, stekelbaarsjes en egels. Er zijn vogels die heel 

lang blijven in het nest. Die noem je nestblijvers. Zij kunnen 

eerst nog niet zo veel. Hun ouders moeten goed voor ze 

zorgen. En er zijn vogels die heel snel uit hun nest weg gaan. 

Dat noem je nestvlieders. Zij kunnen al snel lopen omdat ze 

moeten kunnen vluchten voor roofdieren. 

We hebben daarna een vogelnest gemaakt. We hebben een half kartonnen bordje gekregen. Je mocht een 

paar stokjes zoeken en we kregen ook nog hooi. Daar gingen we een nest mee maken op het bordje. En 

toen mochten we kuikentjes maken met papier. We hebben de kuikentjes achter het bordje geplakt. En 

toen ging de juf een boom schilderen en daar plakten we ze op.  

 

           

 

 

 

 

 

Dinsdag hebben we een bijzondere gymles gehad. Er was een meester van Judo Zwolle om een judoclinic te 

geven. We mochten een mooie witte jas aan en we begonnen met een buiging. We hebben geleerd dat we 

mogen beginnen als er “Ha-jimé” wordt gezegd. En bij “Matté” moeten we stoppen en stevig staan. We 

mochten een blauw lintje van elkaar afpakken en we hebben de houdgreep geleerd. Aan het eind van de 

les sloten we weer af met een buiging. De juffen en meesters hebben ons een dik compliment gegeven 

omdat we zo respectvol met elkaar omgingen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:directie@sbodeschalm.nl
http://www.sbodeschalm.nl/


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

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van groep 7/8 

Polderdag groep 7/8 

Donderdag 25 april zijn we een dagje naar de polder afgereisd. Hier hebben we 3 bedrijven bezocht. 

1: Een bezoek aan een lelie en tulpenkwekerij 

in Creil. Hier hebben we een rondleiding 

gekregen van Marcel. 

2: Een bezoek aan een wormenkwekerij in 

Rutten. Hier werden we hartelijk ontvangen 

door Lou en Tony. Zij kweken rond de 40 

miljoen wormen per jaar. 

3: Tot slot hebben we rondgekeken op het 

tulpenbelevingsveld in Creil. Hier waren wel 

200 soorten verschillende kleuren tulpen te 

bewonderen met daarbij een belevingsveld 

waar van alles was te beleven. 

 

Hieronder een klein verslagje van de leerlingen. 

 

Hoe was het bij de tulpen/lelie boerderij? Het was interessant. heel mooi goede uitleg. we kregen twintig 

bollen mee naar huis. En Marcel ging ook over de machines uitleggen. Het uitzicht was heel mooi vooral de 

bloemen. Het was lekker weer. We waren ook in een hele koude ruimte met allemaal bloembollen. En een 

feit als er schimmel op de tulpen groeien dan kunnen ze nog steeds uitkomen. Er waren ook heel veel 

soorten kleuren van tulpen en lelies ’s en bloemen met vormen bijv. vorm van een bloem en een kroontje 

en een hartje. Er werken ook veel mensen. En we gingen ook naar een wormenboerderij. En we waren ook 

bij een bloemen kwekerij. En er was ook nog een leuke parkje met paarden, springkussen vol met sop en 

water grote klompen. En op het einde kregen we ook nog een ijsje. Groetjes van Cherylin en Melek 
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Toen we binnen kwamen toen kwam er een apart geurtje vandaan we zagen grote machines.  Gelijk  viel 

het ons op dat de machines werden gebruikt voor wormen het stonk daar zo omdat er net nat voer werd 

gemaakt. Toen mochten we wormen bakken zien en toen mochten we ze ook vast houden. Ze voelden nat 

en glibberig aan en toen zagen wij ook dat ze gingen aan elkaar plakken. Als ze eieren willen en je kon de 

eieren kapot maken met je vingers en dan kwam er een mini wormpje uit de wormen zijn half jongen en 

half meisje. Groetjes Maaike en Dina.            

 

 

 

 

 

 

 

  

 

mailto:directie@sbodeschalm.nl
http://www.sbodeschalm.nl/


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