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Nieuws en mededelingen van de directie
Nieuws vanuit de Praktijkgroep
Wij van de praktijkgroep 7/8, willen u laten weten dat er op donderdag 7 november weer een
lunch voor de wijk op het programma staat. Op deze dag toveren wij de aula om in een restaurant
voor maximaal 20 personen.
Wij serveren u een lunch en zorgen voor een gezellige ambiance waar u héérlijk kunt eten en
drinken (voor een klein prijsje) en gezellig kunt bijkletsen met de buren of ouders van school. Het
zou ook mooi zijn wanneer er mensen aanschuiven, die wat aanspraak nodig hebben. Wij maken
graag een praatje met ze en zorgen dat ze weer met een lach op hun gezicht naar huis gaan. Want
wie fleurt er nou niet op van lekker eten onder het genot van een fijn samen zijn?
Weet u iemand die graag wil komen eten of komt u zelf een vorkje mee prikken?
Opgave kan vóór maandag 4 november, via de administratie van school (zie telefoonnummer
poster).
Let op, vol is vol! Na de vorige editie zal er veel animo zijn, dus komt allen!
Tot dan!
Hartelijke groet,
kinderen en leerkrachten van de praktijkgroep 7/8
Mediawijsheid
Week van de mediawijsheid
Deze week wordt elk jaar georganiseerd en is met name zichtbaar in basisscholen en lokale
bibliotheken. De tiende editie vindt plaats van 8 t/m 15 november 2019.
De Week van de Mediawijsheid 2019: ‘Thema: Aan of uit?
In een wereld vol media moeten we constant keuzes maken. Nog even je appjes checken of ga je
vroeg slapen? Laat je je kind alleen op de tablet of lees je samen een boekje? Regel je zelf je online
bankzaken of laat je dat doen door een ander? De Week van de Mediawijsheid 2019 heeft daarom
als thema: ‘Aan of uit?’
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Slim aanstaan verrijkt je leven. Online leer je over nieuwe dingen of vind je je nieuwe droombaan.
Maar zodra je te veel tijd besteedt aan appen, scrollen en liken, merk je dat je lichaam protesteert.
Of dat de smartphone meer aandacht krijgt dan het eten met je familie. Daarnaast gaan
technologische ontwikkelingen razendsnel, wat voor sommige mensen lastig of beangstigend kan
zijn. Daarom is het steeds belangrijker dat we nadenken over hoe we media inzetten. Hoe helpen
apps, chats en digitale tools ons in het leven? En wanneer zit technologie ons juist in de weg?
Wellicht onderwerpen voor thuis om over in gesprek te gaan met uw kind(eren).
Sbo Facet besteed ook aandacht aan deze week.
De werkgroep ICT heeft in samenwerking met studenten van de minor Leren & ICT een
lessenpakket met een doorgaande lijn mediawijsheid ontwikkeld. Dat betekent dat er voor alle
groepen lessen gemaakt zijn. We hebben deze doorgaande lijn inmiddels gedeeld met alle andere
Catentscholen, hier was namelijk veel vraag naar. Vanaf maandag 18 november gaan we aan de
slag met de ze lessen.
Vanuit de MR
Beste ouders,
Wat een mooie opkomst was er op de informatieavond van 16 september jl. Het team van Facet
vroeg aan u om aan te geven waar Facet goed in is en wat zij zeker moeten behouden. En of u ook
tips heeft voor onze school. Met deze punten is ook de MR in oktober aan de slag gegaan. Wij
zagen dat u als ouders opnieuw aangeeft dat de communicatie beter kan. Het punt is in deze dat
wij eigenlijk wel concrete tips nodig hebben, want hoe doen we dat beter communiceren? We
hebben de nieuwsbrief, de app, informatie-avonden, inloop-uren etc. Wij horen graag of u tips
voor ons heeft! Deze kunt u mailen naar mr.sbofacet@catent.nl
Alvast enorm bedankt!
Enne, de volgende MR-vergadering is 26 november aanstaande. Wij starten om 18.30uur met een
openbaar gedeelte dus schuif gerust aan!
Aanscherpen schoolregels
Afgelopen dinsdag heeft u een mail van mij gehad over de uitvoering van de schoolregels. Dit kon
namelijk echt beter. Er zat ook een beloning aan vast als de kinderen het goed op gingen pakken.
Dat is geslaagd. Om 11.30 uur hebben alle kinderen zich met juffen en meesters verzameld in de
aula en kon ik het mooie nieuws delen met de kinderen. Als schoolbeloning hebben we acht
nieuwe spellen aangeschaft. Fijn dat u als ouder hieraan hebt meegewerkt.
Geen gym op 31 oktober
We krijgen nieuwe ringen in de gymzaal. Deze worden geïnstalleerd op donderdag 31 oktober. De
gymlessen vallen op die dag uit.
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Staking 6 november
Op woensdag 6 november wordt er gestaakt in het onderwijs. Waar wordt nu om gestaakt: Het
gaat om maatregelen ten aanzien van de werkdruk, het gaat om een fatsoenlijk salaris, het gaat
om voldoende meesters en juffen. Het tekort loopt namelijk op naar een paar duizend meesters
en juffen die in de komende jaren er niet zijn om les te geven. Op Facet is de bereidheid onder
collega’s om te staken groot. Dat betekent dat de school dicht is, de kinderen hebben geen les die
dag. We rekenen wederom op uw steun en begrip voor de staking.
Het bestuur van Catent heeft posters laten drukken met de vraag of ouders deze achter hun raam
willen plakken om daarmee de actie te steunen. Uw kind(eren) krijgen maandag na de vakantie
een poster mee naar huis.

Fijne vakantie gewenst namens het team
John Verweij
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