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Nieuws en mededelingen van de directie
Schoolverlatersgesprekken.
Ook dit jaar verlaten ruim dertig leerlingen onze school. Een mooie stap in hun leven, de stap van de
basisschool richting Voortgezet Onderwijs. We hebben deze schitterende kinderen zien groeien en mogen
begeleiden in hun ontwikkeling. Dankbaar dat we daar het nodige in hebben kunnen betekenen.
Afgelopen week zijn alle schoolverlaters-gesprekken gevoerd. De gesprekken waren warm en zaten vol
(h)erkenning. Waardevol hoe we in gezamenlijkheid met de kinderen en de ouders tot de juiste keuze
kunnen komen.
Week van de Lentekriebels.
Maandag 15 maart start de landelijke week van de Lentekriebels. Ook wij zullen daar aandacht aan
besteden. De kinderen zijn lang thuis geweest, met een beperkt sociaal contact. We weten dat de
coronamaatregelen grote impact kunnen hebben op het welzijn van kinderen. Thema’s als sociale omgang,
sociaal-emotionele ontwikkeling, relatievorming en online gedrag zijn des te belangrijker geworden.
Wat is de Week van de Lentekriebels?
De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs.
Deelnemende scholen geven een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. De projectweek
helpt om deze thema’s structureel in het schoolplan op te nemen.
Formatie.
Na de voorjaarsvakantie start meester Stijn met een volledige baan bij ons op school. Meester Stijn heeft al
een tijdje ingevallen voor meester Anton, dus de meeste kinderen kennen hem wel.
Op welke dagen heeft hij welke groep:
• Hij zal op maandag de groep van juf Rianne lesgeven. Juf Rianne had altijd op vrijdag vrij, die heeft
na de voorjaarsvakantie op maandag vrij.
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Op dinsdag, donderdag en vrijdag staat hij voor groep 7b, de overige dagen staat juf Willeke voor
de groep. Juf Clementia heeft veel ziektevervanging gedaan in die groep. Hartstikke mooi dat, dat
zo kon!
Op woensdag staat Meester Stijn voor de groep van Anton, groep 7a.
Juf Aniek staat voorlopig volledig voor groep 5b, totdat juf Reina weer op loonwaarde kan komen,
daarna zal juf Aniek samen met juf Reina de groep bemensen.

Hieronder stelt meester Stijn zich aan de kinderen en ouders voor.
Hallo, mijn naam is Stijn van Wezep. Ik ben 26 jaar oud en ik
woon in Zwolle samen met mijn vriendin.
Ik heb erg veel zin om op het Facet te werken. Ik zal werkzaam
zijn in de groepen 7 en 5a van maandag tot en met vrijdag.
Wanneer ik niet aan het werk ben, maak ik graag foto's.
Daarnaast ben ik vaak te vinden in het zwembad als
teammanager van heren 1 bij Swol1894 - waterpolo.
Tot snel!
Groeten, Stijn

Rest mij niets anders dan iedereen een heerlijke voorjaarsvakantie te wensen.
Op het moment van schrijven scheelt het dertig graden met een week eerder, ik las zelfs in de krant dat het de
warmste 21e februari ooit is geweest. Hoe dan ook we hebben kunnen genieten van de sneeuw en ijs, en kunnen
komende week genieten van de lente.
We snakken met zijn allen naar enige versoepelingen vanwege de Coronamaatregelen, laten we daar maar op hopen.
Pas goed op elkaar,
Fijne vakantie,
Hartelijke groet,
Meester John
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