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Nieuws en mededelingen van de directie 

 

Beste ouders en verzorgers, 
 
Vol ongeloof en afschuw keek ik afgelopen week naar de beelden van plunderende en vernielende groepen 
in steden van Nederland. Ons Nederland. Helaas moest er ook een noodbevel afgekondigd worden in 
Zwolle. Er waren veel inwoners in Zwolle die geen goed woord overhadden voor de onlusten in hun stad, 
dit is niet waar Zwolle voor staat en wordt niet geaccepteerd. Hulde aan de inwoners die zich zo uit durven 
spreken en het lef hebben ergens voor te willen staan. Want voorlopig zijn we nog niet van de maatregelen 
af. Ik weet niet wat de regering beslist inzake de scholen. Als de samenleving voorzichtig uit de lockdown 
mag, zullen de basisscholen en kinderopvang als eerste lopen mogen. De besmettingscijfers geven mij nog 
niet een overtuigend bewijs voor de opening van de scholen, hoe graag ik dat ook zou willen. We wachten 
af wat er door deskundigen wordt verteld en geven gehoor aan de maatregelen die daarop volgen.  
Ik heb de directies van de andere sbo scholen Zwolle gevraagd om samen te werken in deze Corona 
periode. Op die manier kunnen afspraken worden gemaakt die voor iedere sbo school van Zwolle gelden. 
Wekelijks hebben wij nu contact met elkaar. We stemmen af en daar waar mogelijk helpen wij elkaar. 
Minister Slob van onderwijs is gister op sbo de Brug geweest om naar de noodopvang te kijken. De 
gesprekken die wij als sbo scholen hebben gevoerd zijn als input meegegeven aan de minister met als 
belangrijkste boodschap: graag weer open waarbij veiligheid voor leerlingen en personeel zo goed mogelijk 
gewaarborgd kan worden. Zondag is er weer Catshuisberaad, waar de scholen bovenaan de agenda staan. 
Lukt het niet om op 8 februari open te gaan, dan zullen we de schouders er weer onder zetten en laten we 
zien dat er genoeg veerkracht aanwezig is bij onze kinderen, ouders en meesters en juffen van Facet. 
 
Ziekte 
Juf Reina is herstellende. Het gaat nog niet zo snel, maar ze maakt mooie stappen vooruit. Te snel zou 
betekenen dat het risico op terugval groot is dus in samenwerking met onze bedrijfsarts werkt juf Reina aan 
herstel voor de lange termijn. 
Juf Monique is ook nog steeds ziek. Dit heeft te maken met de gevolgen van Corona die ze heeft gehad. De 
arts had haar verteld dat het op Russische roulette lijkt, je weet niet wat je aan Corona kunt overhouden. In 
het geval van juf Monique wil de geest wel, maar het lichaam niet en gaat ze waarschijnlijk een 
revalidatietraject volgen. 
Het herstel van Juf Yvonne verloopt nog niet zo snel. De verwachting is dat het langere tijd zal duren 
voordat ze volledig hersteld zal zijn. Onder het kopje formatie wordt uitgelegd hoe we dit opvangen. 
Juf Yvonne mist de kinderen heel erg en wil ze graag de groeten doen. 
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Rapporten 
Komende week worden de rapporten uitgedeeld. We hopen dat u uw kind kunt herkennen bij het lezen van 
het rapport. In week vijf en zes worden de rapportgesprekken gevoerd. U krijgt hiervoor een uitnodiging 
van de meester of juf. De rapportgesprekken vinden dit jaar digitaal plaats. 
 
Formatie 
Juf Yvonne wordt in groep drie vervangen door juf Lisbeth en juf Sonja. Beiden gaan extra werken om de 
uren in te vullen. 
Voor de groep van meester Anton op de woensdag wordt nog naar een oplossing gezocht. 
Juf Mayke heeft een andere baan gevonden zoals in een eerdere nieuwsbrief is aangegeven. Ze verlaat per 
1 februari onze school en gaat op De Ambelt werken. Ze zal nog wel de rapportgesprekken voeren met de 
ouders van de kinderen in groep 5b. Juf Mayke, bedankt voor je inzet bij ons op school en we wensen je 
heel veel plezier in je nieuwe baan! 
Ook tijdens Coronatijd gaan sollicitaties gewoon door: we hebben voor juf Mayke een meester 
aangenomen. Meester Stein zal ons team komen versterken. Hij had al een aantal keren ingevallen bij ons 
op school en dat beviel aan beide kanten erg goed. Hij kan alleen pas op 1 maart beginnen. We hebben een 
uitstekende vervanger gevonden. In de periode van 1 februari tot 1 maart zal juf Aniek groep 5b draaien, na 
1 maart neemt meester Stein het over van haar. Juf Aniek heeft met juf Mayke inmiddels een overdracht 
gedaan dus dat moet helemaal goed komen. 
Juf Reina zal daarnaast ook gekoppeld worden aan groep 5b, ze zal niet meer terugkeren in groep 7. 
Wanneer zij op loonwaarde komt in groep 5b zal meester Stein ook werkzaam zijn in groep 7. 
Juf Clementia vervangt juf Reina tot 1 maart in groep 7. Na 1 maart zal juf Aniek dit doen, meester Stein zal 
dit overnemen zodra juf Reina op loonwaarde komt in groep 5b, juf Reina zal uiteindelijk maximaal drie 
dagen voor groep 5 werken en meester Stein 2 dagen. Op deze manier houden we in de basis twee 
leerkrachten per groep, krijgt juf Reina de gelegenheid om zich te concentreren op 1 groep zodat ze beter 
kan herstellen en is de vervanging goed geregeld. 
Juf Clementia zal nog regelmatig op school zijn om andere leerkrachten te vervangen die een cursus 
hebben, of wanneer er groepsbesprekingen zijn o.i.d. 
Meester Stein zal zich in de volgende nieuwsbrief voorstellen, juf Aniek doet dat nu: 
 

Beste kinderen en ouders van SBO Facet,  

 

Mijn naam is Aniek Elhorst. Ik ben 21 jaar en woonachtig in Kampen. Ik ben werkzaam in de 

invalpool van stichting Catent.  

Vanaf 1 februari mag ik tot de voorjaarsvakantie de vervanging van groep 5B doen. Ik heb erg 

veel zin om samen met de kinderen aan de slag te gaan. Toch is het wel een gekke periode, 

omdat we elkaar nu helemaal niet zien op school.   

Ik kijk er naar uit om jullie allemaal te zien als we weer naar school mogen en ik heb veel zin in 

mijn periode bij jullie op school.  

 

Groetjes,  

Aniek Elhorst  
 

Namens het team van sbo facet, 
 
Fijn weekend, 
 
Vr.gr. Meester John 
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