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Nieuws en mededelingen van de directie 

 

15 april 2021studiedag  
 

Zoals gepland in het jaarrooster is er aanstaande donderdag een studiedag. Alle kiinderen zijn dan vrij. 
Tijdens de studiedag gaan we verder werken aan de doorontwikkeling van technisch lezen. Onze 
doelstelling is dat alle kinderen functioneel lezend van school af komen. 
Daarnaast is er tijd ingeruimd voor onze Sociaal Emotionele ontwikkelgroep die o.a. de Week van de 
Lentekriebels gaan evalueren. 
Ook gaan we het protocol “sociaal mediawijs” implementeren. Stichting Catent onderkent het belang van 
sociaal mediawijs opvoeden en heeft daarom een protocol ontwikkeld. Dit protocol draagt bij aan een goed 
en veilig school- en onderwijsklimaat waarin er vrijheid is voor de eigenheid van iedere school. Zoals ook 
vermeld in de gedragscode van Catent hebben we respect voor elkaar en laten we iedereen in zijn waarde. 
De gebruikers van internet en social media dienen daarbij rekening te houden met de goede naam van de 
stichting, de school en van iedereen die betrokken is bij de stichting. Dit protocol dient de stichting, haar 
medewerkers, vrijwilligers, leerlingen en ouders tegen zichzelf en anderen te beschermen tegen de 
mogelijke negatieve gevolgen van social media. 
 

Koningsspelen 
 

BELANGRIJKE DATA VERJAARDAGEN 

15-04                  Studiedag ALLE LEERLINGEN VRIJ 
 
 
 
 
 

17-03 Gionaro Ignacia  8b 

18-03 Ryöni Asporaat  6b 

19-03 Dylan Tichelaar  4 

23-03 Mano de Ruiter  7a 

24-03 Ahmed Mohamed  6b 

25-03 Tayron van der Sluis  6b 

30-03 Silvano Balkema  6a 

31-03 Kyan Donker  8a 

05-04 Xenya Bredewoud  Praktijk 

06-04 Dean El Hamdouni  8b 

08-04 Jasmijn Versteegh  6a 

08-04 Henk Wolters  1/2 

 
13-04 Faisel Ramos  5a 
16-04 Simon Prins  7b 

19-04 Lana Gensen  6a 

19-04 Rosemary Okah  Praktijk 

13-04 Faisel Ramos  5a 

16-04 Simon Prins  7b 
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Ondanks de Corona gaan we de Koningsspelen vieren op 22 april. ’s Ochtends voor de groepen 1-5, ’s 
middags voor de groepen 6-8. Uiteraard gaan we dit Corona-proof doen.  
Het belooft een leuk spektakel te worden met onder andere Koningspelen Moves.  
 

Jachtseizoen 
 
Op 21 april organiseert Sportservice Zwolle “Het Jachtseizoen” in Holtenbroek. Je kunt je opgeven wanneer 
je tussen de 10-17 jaar oud bent.  
Weet jij te ontsnappen? 
Speel mee met het real life GPS- app spel, gebaseerd op de succesvolle StukTV serie “Het Jachtseizoen”.  
In het jachtseizoen stel je jouw eigen team samen dat op jacht gaat naar 1 ontsnapte boef. De boef krijgt 
een aantal minuten voorsprong op de jagers. Daarna wordt de GPS locatie van de boef doorgegeven en 
mogen de jagers hun zoektocht beginnen. Lukt het de boef om tijdens de duur van het spel uit de handen 
van de jagers te blijven, of wordt hij gepakt? 
In de bijlage zit een flyer waarop je kunt zien hoe je, je op kunt geven. 

 
Info over de pleinen 
 
Dit kalenderjaar gaan we de pleinen opknappen. Drie bedrijven hebben inmiddels een plan ingediend die ze 
a.s. maandag en dinsdag gaan presenteren op school. Naast leerkrachten zijn er ook vijf leerlingen die mee 
denken over de aantrekkelijkheid van het plein. Uiteraard houden we u op de hoogte welk plan het 
uiteindelijk gaat worden. Ik ga er vanuit dat de realisatie nog dit kalenderjaar zal plaatsvinden. 
 

Ziekte 
 
We hebben dit jaar te maken met een aantal langdurig zieke juffen. Daarnaast zijn er soms een aantal 
mensen thuis vanwege de quarantaine maatregelen die gelden. Vervanging is op dit moment erg lastig. Het 
team van Facet doet er alles aan om lesuitval zoveel mogelijk te beperken, maar het is helaas al wel een 
paar keer voorgekomen. 
Het gaat de goede kant met juf Reina op. Ze zal binnenkort weer gedeeltelijk op loonwaarde komen. 
Juf Yvonne is er nog niet, dit is wat een langduriger traject. Het gaat gelukkig wel iets vooruit, maar de 
stapjes zijn erg klein.  
Voor juf Nicole wordt het lastig om terug te keren in haar oude werk. Haar fysieke toestand geeft haar 
daarvoor helaas te weinig mogelijkheden. 
Juf Lotte is net uitgevallen met een nekhernia, we hopen dat zij na de mei-vakantie wat vooruitgang 
geboekt heeft zodat ze weer (gedeeltelijk) op school kan komen. 
 
Afwezig 
 
Op 13 april is meester Stijn afwezig. Op 14 april is juf Aniek afwezig. Zij worden vervangen door juf 
Clementia 
 
 
Namens het team van sbo Facet, 
Fijn weekend, 
 
Vr.gr. 
 
Meester John 
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