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Nieuws en mededelingen van de directie
Jaarkalender
In de bijlage ontvangt u de jaarkalender. De meeste relevante data heb ik u op 4 juli al gemaild, deze staan
vermeld in het activiteitenplan. Hierin staan onder andere de data van de studiedagen en de vakanties. Het
activiteitenplan staat inmiddels ook op de website onder het kopje nieuwsbrief.
Telefonische bereikbaarheid
Gelukkig zijn we inmiddels weer goed telefonisch bereikbaar. Door de overgang naar glasvezel krijgen we
een sneller en stabieler netwerk. De overgang van de telefonie liet hierin wat te wensen over, maar zoals
gezegd is dat opgelost.
Online server
We gaan op woensdag 9 september helemaal ïn the cloud”. Dat betekent dat we geen lokale server meer
hebben, maar onze gegevens op een weblocatie hebben staan. Hierdoor zijn we minder kwetsbaar voor
storingen en wordt het systeem sneller. (deze informatie was trouwens voor de liefhebber)
Studiedagen
Op 7 september hebben we onze eerste studiedag. Deze staat in het teken van de Kanjertraining. Het is een
herhalingscursus om ons certificaat te blijven behouden.
Op 14 september staat de tweede studiedag gepland. Deze staat in het teken van:
 Presentatie van de ontwikkelgroepen vanuit het team.
 Pedagogisch klimaat: vergroten van de veiligheid in vrije situaties.
 Technisch lezen: we willen dat alle kinderen bij ons maximaal kunnen profiteren van ons
leesaanbod.
 Stichting Leerkracht: we willen ons een manier van ontwikkelen eigen maken die uitgaat van
efficiënt, iedere dag een beetje beter zijn, waar kinderen direct iets aan hebben.
Corona
We merken dat het nog steeds wat zoeken is voor u als ouder wanneer een kind nu thuis moet blijven.
Soms worden kinderen ook naar huis gestuurd door de meesters en juffen wanneer deze bijvoorbeeld
verkouden zijn. In de bijlage zit een beslisboom wanneer je nu kinderen thuis moet houden, ik hoop dat dit
u wat meer duidelijkheid geeft. Daarnaast is ons uitgangspunt dat we zo goed mogelijk de aanwijzingen
opvolgen vanuit het ministerie. Wanneer leerlingen en leerkrachten namelijk ziek worden, zijn de gevolgen
niet te overzien, dat willen we voorkomen.
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Wanneer een leerkracht verschijnselen heeft van Corona, moeten zij zich laten testen. Ze zijn dan
gemiddeld drie dagen uit de roulatie, maar kunnen wel thuis werken. We hebben afgesproken dat
desbetreffende groepen vanaf de tweede dag thuisblijven en dan onderwijs door de stamgroep-leerkracht
krijgen op afstand.
Schoolapp
De meeste ouders gebruiken inmiddels de schoolapp. Voor diegene die dit nog niet doen, hebben we het
simpel gemaakt. u kunt beginnen met de schoolsunited app te downloaden in de playstore, hij is gratis.
Daarna je eigen mailadres in te vullen en de url van de school: www.sbofacet.nl. het wachtwoord is
welkom21 U kunt dan direct in de app, uw kind staat dan al in de juiste groep ingedeeld.
Komt u er niet uit, dan help ik u graag.
Kies
Geen enkel kind wenst dat zijn of haar ouders gaan scheiden. Dat je als ouders bent gaan scheiden geeft
een ingrijpende verandering voor je kind. Met veranderingen kunnen kinderen wel leren omgaan. Dat gaat
alleen niet zomaar vanzelf. Het dagelijkse leven van je kind gaat er door de scheiding immers behoorlijk
anders uit ziet. Alle veranderingen door de scheiding kunnen maken dat je kind zich verdrietig en soms ook
een beetje in de steek gelaten voelt. Dat kan direct na de scheiding maar ook als de scheiding langer
geleden is. Kinderen willen het beste voor hun ouders, praten je bijvoorbeeld misschien na omdat ze bang
zijn om jou als ouder nog meer verdriet te doen. Je kind slikt dan zijn of haar eigen gevoelens in.
Om kinderen aan zichzelf toe te laten komen en hen eens te laten vertellen over wat ze meemaken is er
KIES. Kinderen kunnen in deze training vertellen wat hun zorgen over de scheiding zijn, hun vragen over
scheiding stellen en leren omgaan met de dingen die voor hen moeilijk zijn aan de scheiding. Ook krijgt het
kind oefeningen mee naar huis. Van de ouders wordt een actieve rol gevraagd tijdens dit traject.
Als Facet zien wij het belang in van deze training en willen we het graag op school aanbieden. De doelgroep
is kinderen van groep 4 tot en met 8. Dit is mogelijk bij voldoende aanmelding.
Heeft u interesse in deze training voor uw kind, kunt u uw kind aanmelden via de leerkracht. Wilt u dit doen
voor 11 september. Belangrijk is dat beide ouders met gezag toestemming geven.

Namens het team,
Fijn weekend
Meester John
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