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Nieuws en mededelingen van de directie 

2021 
We zijn inmiddels bijna een week van start na de kerstvakantie. De feestdagen waren ongetwijfeld een 
beetje anders. Desalniettemin wil ik iedereen een warm, liefdevol en gezond nieuwjaar wensen namens het 
hele team van sbo Facet.  
 
Verdrietig nieuws. 
Dineke, de vrouw van meester Theo is op 29 december overleden. Uiteindelijk aan de gevolgen van Corona, 
maar ze bleek ook botkanker te hebben met uitzaaiingen. Afgelopen dinsdag is ze gecremeerd, samen met 
juf Sonja en juf Karen mocht ik daar namens het team bij aanwezig zijn. We wensen Theo veel sterkte de 
komende periode. 
 
Hoe gaat het nu op Facet 
We vangen op dit moment ruim vijftig kinderen op, verdeeld over een aantal groepen. De overige kinderen 
van onze school volgen thuis onderwijs. We hebben voor de kerstvakantie met het team al afspraken 
gemaakt over het thuisonderwijs, waardoor we beter voorbereid zijn geweest. Wat fijn om te horen dat 
kinderen thuis goed aan het werk zijn. Complimenten voor de ouders die dit mogelijk maken!  
De vraag blijft wat 2021 ons zal gaan brengen. 
-Mogen de kinderen weer naar school toe op 18 januari? 
-Mogen we ouders weer in de school ontvangen? 
-Kunnen we weer gezamenlijke vieringen houden? 
De vooruitzichten lijken helaas niet gunstig, maar een antwoord op die vragen kan ik u nog niet geven. 
Wellicht dat de persconferentie daar wat meer duidelijkheid in kan geven op 12 januari. Uiteraard zal ik 
iedereen op de hoogte blijven houden. 
 
Ziekte onder personeel 
Corona. 
Een aantal meesters en juffen hebben Corona gehad en zijn inmiddels weer aardig hersteld.  
Juf Andrea en juf Willeke zijn weer helemaal hersteld. Juf Monique moet het nog wat rustig aan doen, maar 
gaat de goede kant op. Ook ikzelf heb kreeg op 21 december een positieve uitslag voor Corona, maar ben 
inmiddels ook weer hersteld. 
Overig. 
Juf Yvonne en juf Reina zijn nog steeds ziek, de energiebalans was niet op orde, ze zijn hard aan het werk 
om dat weer te herstellen zodat ze weer een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Ik zal u hier ook van op 
de hoogte blijven houden.  
 
Voor nu wens ik u vast een fijn weekend toe. 
 
Namens het team van sbo Facet, 
 
Vr.gr. John Verweij 
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