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             voor het laatste nieuws kijk je op www.sbofacet.nl 

 
Nieuws en mededelingen van de directie 

 

Groepsindeling. 
Aanstaande maandag krijgt u de groepsindeling voor het komende schooljaar. Op woensdag 3 juli zijn er 
rapportgesprekken. 
 
Planning. 
We zijn de laatste weken traditiegetrouw druk bezig met de planning voor komend jaar. U krijgt het 
overzicht met alle vakanties en studiedagen de laatste week voor de zomervakantie. Er is al wel een studie-
tweedaagse gepland op 9 en 10 september. de overige studiedagen krijgt u dus de laatse week voor de 
zomervakantie. 
 
Nicole trouwt. 
Vandaag is Nicole getrouwd! We wensen haar veel geluk met haar man Johan. 
 
Nieuwe ib-er. 
Zoals u weet gaat meester Maurice minder werken bij ons. Hij zal komend schooljaar 1 dag in de week 
aanwezig zijn, zoals het nu staat op maandag. We hebben afgelopen week de sollicitatieprocedure positief 
af kunnen ronden voor een nieuwe ib-er. Zij zal aan het begin van het nieuwe schooljaar starten en stelt 
zich dan ook aan u voor. 
 
 

 
Voor nu, 
Veel leesplezier en een heerlijk weekend gewenst! 
 

Vr.gr. John Verweij 
 
 
 
 

BELANGRIJKE DATA VERJAARDAGEN 

03-07  Rapportgesprekken 
04-07  Sport Heroes Challenge 
            Bedankfeest ouders 
10-07  Wendag nieuwe leerlingen 
            Afscheidsavond Groep 8 
11-07  Groep 8 vrij 
12-07  Studiedag, ALLE leerlingen vrij 
 
 
 
12-07   Nieuwsbrief nummer 19 

29-06 Dylan van Ginkel  6 

02-07 Clarissa Vels  4/5 

03-07 Lars Ketellapper  6/7 

08-07 Dick Gensen  7 

08-07 Stijn van der Weerd  7 

08-07 Sjoerd Wonnink  4 

09-07 Daan de Groot  8 

10-07 Caithlynn Rijff  5 

11-07 Naiska Wezenberg  6 

12-07 Symen Kooij  5 
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Nieuws van groep 4/5 

Op dinsdagmiddag heeft groep 4/5 muziekles. Hierbij zingen we niet alleen liedjes maar doen we ook 
andere muzieklessen.Juf Mirte kan hele leuke muzieklessen maken op Kahoot. We hebben allemaal een 
chromebook. Hiermee moeten we inloggen bij Kahoot en dan doen we een muziekquiz. Hierbij leren we 
dingen als namen van instrumenten, wat voor soort instrument is dat dan (slagwerk, blaasinstrument of 
een snaarinstrument). Ook zitten er muziekstukjes in waarbij we moeten luisteren naar welk instrument we 
horen! Leuk en leerzaam!  

  
  
  
  
Maandag 24 juni hebben de kinderen van groep 4 en van groep 4/5 samen water proefjes gedaan. Buiten 
stonden allemaal proefjes met water. Zo konden we in groepjes experimenteren. Bijvoorbeeld: Wat 
gebeurt er als je peper op water strooit en er dan en drupje wasmiddel bij doet. Bellen blazen in een bord, 
wat gebeurt er als ik mijn vinger er in prik?  
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Nieuws van groep 6/7 

Kookles met juf Iris 

Wat koken we allemaal? 

Panekoeken. 

Mini pizza. 

Lava cakejes. 

En nog veel meer. 

 

Koken 

We koken met groepjes  

Soms met 4 kinderen. 

Of met 3 kinderen. 

 

Wat hebben we geleerd? 

Hoeveel we er in moeten doen. 

En wegen. 

Draaien. 

 

En vonden we het leuk? 

Ja  

 

En op welke dag koken we? 

Bijna elke vrijdag   

 

Groetjes  ilse en iris  

 

Koningsspelen 

Koningsspelen is het beste ding ooit! 

Koningsspelen is altijd leuk. 

Het is leuk om samen te sporten.  

Je  kunt  het samen met  je  klas  doen 

En je kunt eten en drinken en je hebt geen blokken in de ochtend op school.  

Dus als je de koningsspelen leuk vindt dan is dat je lievelingsding. 

Wij hebben dit jaar gesupt, gehockeyd en getennist. Het was superleuk! 

 

Jenifer en Rosemary 
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schoolreisje 

Hoi ons nieuwsbriefstukje gaat over het schoolreisje 

We hebben allemaal leuke dingen gedaan, 

Zoals klimmen in het klimbos, voetbal, boogschieten, evenwicht gooien, we hebben geschommeld en 

gesnoept. 

We gingen met auto's naar het schoolreisje toe. 

We hebben veel grappen gemaakt met allenmaal klasgenoten. Het was erg leuk. We willen de ouders 

bedanken voor het brengen en halen. Bedankt voor alles.  

 

Groetjes van Ranim En Lars 

 

 
Kanjertraining 

Bij de kanjertraining gingen we laatst kijken wat de kinderen van de meester vinden of van de andere 

kinderen. Dit jaar hebben we geleerd om respect te tonen tegen de juffrouwen en meesters. En ook om te 

vertrouwen te zijn. Het is belangrijk dat je je veilig voelt in de klas of buiten op het schoolplein.  

Groeten, Yakub en Mounir 
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Nieuws van groep 8 

Ik ga SBO Facet verlaten en dit vind ik heel jammer, want deze school heeft mij heel veel geholpen. Ik ga 
met een goed gevoel weg en heb veel vrienden gemaakt. En ik vond de juffen en meesters ook leuk. Waar 
ik het Facet het meest dankbaar voor ben is dat het Facet mij heeft geholpen om met plezier naar school te 
gaan en dat ik met respect met mijn vrienden heb leren omgaan, en om vrienden te leren maken. Daarom 
ben ik alle juffen en meesters dankbaar vooral juf Herma en juf Dominica.  
Groetjes Muron  
 
 
 

We zijn naar kamp geweest, en het was heel 
gezellig en hebben hier veel leuke dingen 
gedaan zoals: zwemmen en spelletjes. Maar nu 
komt de tijd dat we naar onze nieuwe school 
gaan, we hebben een leuke tijd hier op Facet 
gehad en geven nog een afscheidsfeestje voor 
de klas.  
Sem en Owen 
Op deze school hebben we veel geleerd van 
rekenen tot spelling en nog veel meer. We 
hebben veel leuke dingen gedaan zoals: kamp 
en schoolreisjes. We zijn blij dat wij op deze 
school hebben gezeten.  
Junior en Aryan  
Wij vonden gym heel erg leuk. Omdat we hier 
veel kunnen bewegen, en de gymjuffen en 
meesters zijn aardig. Onder de gym doen we 
leuke dingen zoals trefbal. Wij vonden het erg 

leuk op deze school. Bedankt alle meesters en juffen. 
Groetjes  Twan en Sterre  
Het laatste jaar van groep 8 zijn we op kamp geweest 
en dit was erg gezellig. We hebben ook veel andere 
leuke dingen gedaan zoals: sportdagen en 
verschillende uitjes. Wij vonden de waterspelen heel 
leuk.  
Mirthe en Iris  
 

 
 
 
 
 
Toen we voor het eerst in groep 8 kwamen was het heel 
spannend voor iedereen. We hebben elkaar snel leren 
kennen en hebben veel vrienden gemaakt omdat we een 
erg gezellige klas zijn. We hebben veel leuke uitjes gedaan. 
Wat we het leukste vonden dit jaar was het kamp voor 
groep 8. Dus bedankt alle juffen en meesters voor de 
gezellige jaren op het SBO Facet.  
Groetjes,  
Emirhan, Valiicia, Shayenna en Thamarah 
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Nieuws van de bieb 

Lezen in de vakantie! 
De VakantieBieb-app stimuleert kinderen om ook tijdens de zomervakantie te blijven lezen. Dit voorkomt 
dat kinderen tijdens de vakantie enkele AVI-niveaus terugvallen in hun leesontwikkeling. 
De VakantieBieb-app staat vol avontuurlijke, grappige en spannende e-books voor kinderen vanaf 6 jaar. Er 
staan zelfs boeken in voor volwassenen. 
In deze link (https://www.youtube.com/watch?v=SsKIUDw6jLk ) treft u een filmpje over de VakantieBieb-
app. Ook kunt u meer informatie vinden op www.vakantiebieb.nl . 
Dus….bent u in het bezit van een tablet of I-pad…. De VakantieBieb-app is gratis en u doet uw kind er een 
groot plezier mee! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:directie@sbodeschalm.nl
http://www.sbodeschalm.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=SsKIUDw6jLk
http://www.vakantiebieb.nl/

