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Nieuws en mededelingen van de directie
Bruisend!
Wat een geweldige start hebben we gekend van het project. Moeders die de school mooi hebben versierd
met raamschilderingen, meesters, juffen en stagiaires die een toneelstuk hebben opgevoerd als opening,
muzieklessen met als thema de oertijd, prachtig. Komende week gaan de meeste leerlingen naar de
hunebedden en krijgen ze creatieve lessen onder begeleiding van professionals. Kortom volop actie op sbo
Facet!
Vergeet u niet dinsdag 16 april te noteren, dan is er namelijk afscheid van het project.
Met dank aan: moeder van Gino en Rohendly
en de moeder van Ryëllo en Ryöni

Lunch-hulp.
Welke ouder kan ons helpen bij de lunch. We hebben nu drie ouders die iedere week komen helpen op
maandag van 11.00-13.30. het is prettig dat er nog één ouder bij komt om te helpen, (het is een erg gezellig
clubje!)
U kunt zich opgeven bij meester John: directie.sbofacet@catent.nl
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Schooljaarplan.
Afgelopen week hebben we weer een MR vergadering gehad. Met de MR hebben we het schooljaarplan
besproken. Waar gaan we dit schooljaar aan werken. Op hoofdlijnen:






Doorgaande lijn op ICT en mediagebruik; Integratie van ICT in de dagelijkse praktijk op sbo Facet.
Spelling: afspraken rondom didactiek van spelling borgen
Opzetten van doorgaande lijn zelfstandig werken
Uitwerking: van visie naar leerkrachtgedrag.
T.a.v. taal lezen: passende begrijpend lezen methode aanschaffen; helder stappenplan t.a.v.
dyslexie/leesproblemen op sbo Facet; er is een leesplan omtrent leesmotivatie en leesbeleving.

Groene vingers?
Welke ouder lijkt het leuk om te helpen bij onze tuin. We kunnen daarin namelijk wel wat hulp gebruiken
zodat we weer uien, sla, aardbeien en dergelijke kunnen verbouwen. U kunt zich hiervoor opgeven bij juf
Clementia: c.postma@catent.nl
Lunch in de wijk.
We gaan een lunch verzorgen met onze praktijkgroep voor mensen uit de wijk. De eerste keer zal zijn op 6
mei (dat is meer op proef). De tweede keer op 6 juni.
Mensen uit de wijk kunnen dan voor een klein bedrag (kostprijs) lunchen bij ons op school, de praktijkgroep
gaat dit verzorgen. Dat betekent dat de praktijkgroep druk bezig is met een menu-kaart, met het maken
van een fleyer en met uitrekenen hoeveel het moet gaan kosten. Kortom een prachtig initiatief waarin we
de praktijk koppelen aan leren en daarmee de verbinding zoeken met de mensen uit de wijk.
Bijenhotel.
We krijgen een bijenhotel op school. de bovenbouw (groep 7-8) krijgt de eer dit project op zich te nemen.
We krijgen daarin hulp van een imker en technische hulp, het hotel moet namelijk in elkaar worden gezet!
Ik verwacht dat het “hotel” binnen nu en drie weken een feit zal zijn bij ons op school.
Touchscreens.
Vandaag zijn twee nieuwe digiborden geplaatst en ook aanstaande woensdag worden weer twee nieuwe
digiborden geplaatst. Het zijn touchscreens, wat betekent dat het geen borden zijn met beamers. De
komende jaren zal ik alle digiborden vervangen voor nieuwe.
Tevens zijn er een aantal computers van docenten vervangen voor de snelste varianten die op dit moment
leverbaar zijn. Zo blijven we investeren in nieuwe moderne digitale technieken om hedendaags onderwijs
op topniveau te kunnen blijven geven.
Zomertijd.
Vergeet u de zomertijd niet:
Op 31 maart om 2.00 uur 's nachts zetten we de klok een uur vooruit naar 3.00 uur.
Geniet van het mooie weer,
En namens het team, veel leesplezier gewenst!
John Verweij
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Nieuws over project “Oertijd”

Project “Oertijd” van 25 maart – 16 april

Een rare start van de week
Maandagochtend liepen er wat
vreemde mensen op het plein. Ze
zagen er anders uit dan dat wij er
uitzien. Ze droegen harige kleding, ze waren ongeschoren en ze
hadden hun haren nog helemaal niet gekamd. Ze waren ook niet
te verstaan. Met gebaren probeerden ze ons iets te vertellen of
duidelijk te maken. Ze warmden zich op bij een vuurtje want ze
gaven aan dat het koud was. Er lagen wat botten op de grond er
hing een hertenkop aan de muur. Een vreemde gewaarwording zo
op de maandagochtend.
Om 9.00 uur gingen we naar de aula. We kregen daar een
voorstelling. Op het podium zagen we een klaslokaal. De juf
vertelde aan de kinderen dat er die dag een nieuwe leerling in de klas zou komen. Deze leerling kwam met
veel lawaai binnen en zag er heel anders uit: harige kleding, wilde haren en hij liep op een paar oude wollen
sloffen. Hij had een rare geur bij zich en liet zomaar windjes, waar iedereen bij was! Dat vond hij heel
normaal. Ook ging hij gewoon op de tafel zitten en op de muur tekenen. Hij noemde dat een muurtekening.
De juf stond met grote ogen naar deze leerling te kijken. Zo’n bijzondere leerling had ze nog nooit gehad....
Zou hij familie zijn van die mensen die we buiten al gespot hadden op het plein? Het was een vreemde start
van de week die heel normaal leek te beginnen.
Bent u nieuwsgierig geworden over wat er allemaal gebeurt op Facet? Op 16 april gaan we het allemaal
uitleggen en kunt u zien wat we allemaal geleerd hebben van deze vreemde figuren.
Schrijf alvast in uw agenda:
Uitje hunebedden Borger 3-8 (we rijden echt om 8.50 uur weg, dus uw kind moet op tijd zijn)

-

Groep 1-2 gaat naar dinoland
2 april groep 3-5
4 april groep 6,6/7,8 (praktijkgroep)
5 april groep 7,7/8,8
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Op 16 april hebben we een voorstelling over de oertijd.

- 12.45 -13.45 uur voor de ouders van groep 6-8
- 14.00 – 15.00 uur voor de ouders van groep 1-5
Bij de voorstelling mogen alleen ouders aanwezig zijn (dus geen jonge kinderen). Bij afwezigheid van allebei
de ouders mag er een opa en/of oma aanwezig zijn. De ruimte in de aula is namelijk beperkt.
Tot 16 april!
De Cultuurcommissie
Dit “oertijd zitje is” mogelijk gemaakt door Jan Toeblast van de groenrecycling/ milieustraat de
Veluwenkamp in Hattem (de boomstammen en de wilgentenen) in samenwerking met een aantal mensen
van het Kleine Veer (het vervoer). Dus deze mensen willen we langs deze weg bedanken dat ze dit voor
onze kinderen van Facet mogelijk hebben gemaakt!
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Nieuws van groep 4/5
In groep 4/5 hebben we het de laatste weken veel over
de kalender, welke maanden zijn er allemaal, hoe heten
de maanden, hoeveel dagen zitten er in een maan, in
welke maand ben je jarig, en in welk seizoen is dat dan.
Om nog extra te oefenen hebben we allemaal een
kalender gemaakt zodat we zelf ook kunnen kijken naar
de maanden en seizoenen. Wij hebben allemaal wel zin
in de lente want dan wordt het mooier weer.

Elke ochtend bespreken wij
met elkaar de dag, wat gaan we
doen op school, en hoe is het
weer. Op het digibord houden
we al een tijdje bij wat voor
weer het is.
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Deze week hebben wij in de klas bonenzaadjes geplant. Elke leerling heeft een potje met hierin eigen
bonen. Wij hopen dat ze snel gaan groeien, elke dag schrijven we in ons groei- en bloeiboekje of er al iets
veranderd is.

Nieuws van groep 6
De Oertijd
We zijn met de hele school maandag 25 maart begonnen met het nieuwe project over de oertijd. We zagen
in de kantine een mooi toneelstuk. In de klas hebben we de kinderen twee vragen voorgelegd:
1. Zou je nu of in de oertijd willen leven?
2. Wanneer je in de oertijd zou leven, wat zou je dan het meest missen van nu?
Hieronder staan de antwoorden.
naam
oertijd of nu?
in de oertijd het meest missen?
Ryello
oertijd
stevige huizen
Nikkie
oertijd
warme douche en lekker eten
Dave
nu
vrienden en gamen
Tijs
nu
gamen
Tijmen
nu
gamen en LEGO
Djermain
nu
gamen en Fortnite
Ruensley
nu
kermis
Naiska
nu
een muggennet
Dean
nu
Fortnite
Stefano
nu
gamen
Silas
nu
Wifi
Bram
nu
gamen
Dylan
nu
gamen
Vinn
nu
gamen
Djamara
oertijd
hond en hamster
Angel
nu
Sims 4, mijn familie, vrienden en de hond
Gionaro
nu
gamen
De komende weken gaan we op diverse terreinen bezig met dit project. Zo gaan we donderdag 4 april op
excursie naar de hunebedden bij Borger.
Voor de afsluiting op dinsdag 16 april, gaan we een toneelstuk inoefenen.
Dat doen we onder leiding van meester Hessel.
Met hem hebben we de in eerste les dino- en jagersoefeningen gedaan.
Voordat we daar aan begonnen, kregen de kinderen die dat wilden stoere schmink op hun wangen: zwart
en groen. Zodat ze op echte jagers zouden lijken.
Daarna deden we oefeningen en leerden we een liedje over de jagers.
Hieronder enkele foto’s:
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Nieuws van Praktijkgroep
Werken met de boor machine
Meester Sander is de houtmeester, hij leert ons:
 Schuren
 Boren
 Verven
 Zagen
 Andere kinderen helpen
We gaan iets vertellen over het boren.
Je begint altijd met schuren, tot de zijkanten niet meer scherp zijn.
Je moet eerst puntjes zetten waar de gaten moeten.
Je kan het best met zijn tweeën boren.
Iemand draait de boor, de ander duwt op de hendel.
Soms moet je ook de boortjes verwisselen. Je moet soms kleine gaatjes hebben en soms grote.
Meester Sander is een fijne man. Hij kan goed met ons werken, soms is hij streng, maar dat hoort in het
leven. En omdat hij onze veiligheid wil garanderen.
Desean en Roy

Vrijdag was juf Dominica jarig en toen
gingen we haar verjaardag vieren.
Max was ook nog jarig van max en
kregen we kaneel broodjes. Van juf
Dominica kregen we cakejes die we
zelf mochten die versieren, maken en
opeten. Ze waren best wel lekker, het
was een goede dag en we moesten de
aardbei snijden en we moesten de
slagroom kloppen. Toen mochten we
er één opeten en één mochten we
mee naar huis nemen en de aardbeien
waren lekker om op te eten.
En we hadden een hotdog opgegeten
de meesten mochten ook nog een half
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worstje op eten. Meester Leroy was er niet omdat hij ziek was best wel jammer voor hem, zeg. Nu hebben
wij alles opgegeten.
Dylano en Elisa

Project ‘De oertijd’
We hebben sinds maandag het project: De oertijd.
We hebben al voorstelling gehad en de kinderen zeggen nu de oertijd is vet.
We hebben ook filmpjes in de klas gekeken dat was wel leuk. We hebben opdrachten gedaan en vragen
gemaakt. We hebben veel geleerd over hunebedden, hoe ze wapens maakten en touw.
Nog iets leuks!: we gaan naar de hunebedden op donderdag 4 april!:)
Bij de juffen en meesters leren we veel!
Damian Mike

Groetjes van de praktijkgroep!!
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