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Nieuws en mededelingen van de directie
Beste ouders en verzorgers,
Wat een hectisch jaar hebben we met elkaar gehad. Het begon met het overlijden van juf Marjan in de
vakantie. Ruim veertig jaar het gezicht in de onderbouw bij ons op school. Daarna volgde een lock-down
periode en hebben we vanaf 8 februari toen we weer uit de lock-down kwamen in de “bubbels” moeten
werken, dat betekende geen blokken meer, maar alle vakken in de stamgroep. Tijdens de lock-down
thuisonderwijs en een grote groep leerlingen opgevangen.
Ook kwam de vrouw van Theo, Dineke, te overlijden. Iemand die veel voor de school heeft gedaan achter
de schermen. Regelmatig zijn er groepen naar huis gestuurd omdat we de bezetting niet rond konden
krijgen. En we hadden afgelopen schooljaar te maken met een behoorlijk ziektepercentage onder de
docenten. Toch hebben we het met elkaar voor elkaar gekregen, bedankt voor die samenwerking met u,
die is zeer waardevol.
We hebben ook de verbouwing van de aula afgerond, er is denk ik niet een school in Zwolle waar het
podium en licht en geluid zo mooi is, hier kunnen we in de toekomst dus mooie feestjes geven, het
afscheidsfeest van groep 8 zag er spectaculair uit! Ook zijn er weer extra chromebooks bij gekomen en
hebben we een mooie ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van technisch lezen. Kortom een roerig
jaar die vast nog een tijdje in onze herinnering blijft hangen.
Komend jaar.
In de bijlage zit het activiteitenplan voor komend jaar. Hierin kunt u lezen wat de vakanties zijn, de
bezetting van het personeel, de studiedagen, het gymrooster etc. Na intern overlegd te hebben met het
team, hanteren we voor komend jaar weer vijf ingangen. De verwachting is namelijk dat we nog niet van de
maatregelen af zijn.
Verder krijgt u een kalender voor komend jaar waar alle belangrijke afspraken op staan. De eerste
belangrijke is de schoolfotograaf die op 1 en 2 september op school komt.
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Hoe staat het met de juffen die ziek zijn.
Juf Bertine
Het gaat weer beter met juf Bertine. Ik weet niet of ze al na de vakantie weer kan starten, daar hebben we
in de vakantie nog gesprekken over. Tegelijkertijd zijn er een aantal gesprekken gevoerd met collega’s van
Facet en heb ik de vervangingsvraag ook al uitgezet. Hoe dan ook, we gaan ons uiterste best doen om goed
van start te kunnen in het nieuwe schooljaar.
Juf Lotte Meekers.
Het gaat beter met juf Lotte, ze staat alweer volledig voor de groep, voor wat betreft de taken buiten
lesgevende taken om zullen we bekijken wanneer juf Lotte deze weer op kan pakken.
Juf Reina is gelukkig weer volledig hersteld.
Juf Miranda is ook weer op school en zal na de vakantie weer volledig inzetbaar zijn.
Het gaat nog niet goed met Juf Nicole, zij zit in een revalidatietraject waarbij ze een programma doorloopt
voor behoud kwaliteit in het dagelijks leven.
Leerlingen
Zoals het nu staat starten we met ongeveer 145 leerlingen verdeeld over 11 groepen. Dat betekent een
groepsgemiddelde van ongeveer 13 leerlingen per groep. In de bijlage vindt u het activiteitenplan waarin
de verdeling van de meesters en juffen over de groepen aangegeven is.
Afscheid
Groep acht:
Deze week heeft groep acht een geweldige eindweek gehad. Ze zijn ze o.a. wezen survivallen in Ommen,
op school stond een stormbaan en hebben ze sporttoernooi gehad. Het eindfeest was natuurlijk de kers op
de taart, in onze compleet vernieuwde aula met een geweldige licht en geluid kwamen de voetjes van de
vloer. We wensen groep acht veel plezier bij hun toekomst op het VO en ik hoop dat ze met een goed
gevoel terug kunnen kijken naar hun tijd op Facet.
Juffen:
We hebben vandaag afscheid genomen van juf Aniek. Ze gaat naar de Polhaar in Dalfsen.
Ook juf Yvonne gaat ons verlaten, zij gaat naar de Kubus in Weithmen.
Juf Tineke van de administratie gaat komend jaar werken op VSO de Ambelt.
We willen alle juffen bedanken voor hun inzet en wensen ze erg veel plezier en succes op hun nieuwe
werkplek.
Welkom
Juf Corina zal juf Tineke vervangen bij de administratie. In de eerstvolgende nieuwsbrief zal zij zich aan u
voorstellen.
Schoolplein
Ons schoolplein krijgt een complete make-over. In de bijlage zit een schets van hoe het gaat worden. In de
herfstvakantie wordt gestart met de werkzaamheden!

Ik wens u namens het team een
We zien elkaar weer op 23 augustus.
Hartelijke groet,
Meester John
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