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Nieuws en mededelingen van de directie
Beste ouders en verzorgers,
Start schooljaar,
We zijn dit schooljaar gestart met een volledige bezetting van docenten. Landelijk is er een tekort van 1300
fte. Dat betekent dus een tekort van 1300 fulltime leerkrachten. Mooi dat wij daar op Facet niet mee te
maken hebben, wel merk ik dat het steeds lastiger wordt om personeel te vinden.
De leerlingen zijn in ieder geval op een fijne manier begonnen.
Studiedag op 17 september.
Aanstaande maandag heeft het team een studiedag en zijn alle leerlingen vrij. De onderwerpen die aan bod
komen zijn o.a.:
 ExplicitieDirecteInstructie: op welke wijze geven we instructie, hoe kunnen we daar beter in
worden en is de wijze van instructie gelijk bij alle docenten.


Kanvas: dit is ons sociaal emotioneel leerlingvolgsysteem voor leerlingen.



Sharepoint: een online omgeving waarin we sinds enkele maanden werken. We krijgen training in
zaken waar we tegen aan lopen.



Sprint: uitleg over hoe het programma werkt en welke afspraken we daar over maken.



Website: onze website wordt vernieuwd, hoe kunnen de leerkrachten zelf berichten plaatsen en
hun stukje van de site bijhouden.

Verdeling over twee pleinen.
De Hilalschool is met ingang van 1 augustus vertrokken uit ons gebouw, dat betekent dat we de ruimte van
de school en de pleinen optimaal kunnen benutten.
Hoe wordt alles in eerste instantie gebruikt:
 We willen dit jaar een technieklokaal gaan creëren.


De ruimte van meester Theo en Sander zal afgebroken worden en verplaatst worden naar het oude
kleuterlokaal van de Hilal.
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Er is meer ruimte om RT te geven



En er is meer ruimte om de kooklessen te combineren met andere lessen door gebruik te maken
van het aangrenzende lokaal van de keuken.



Ook de fysiotherapeut zit nu in een volwaardig klaslokaal.



BSO-Breed gaat uitbreiden.



De groepen 3; 4; 4/5; 5; 6 maken gebruik van het plein aan de westzijde van de school (voormalig
Hilal-plein).



De groepen 6-7;7;7/8;8;PRO maken gebruik van het plein aan de Oostkant, (eigen Facet-plein)

Prachtig dat onze leerlingen overal meer ruimte hebben.
Schoollunch op maandag
Er hebben zich inmiddels een aantal vrijwillige ouders opgegeven voor de schoollunch. Die zijn uitgenodigd
voor een gesprek zodat we zaken af kunnen stemmen op elkaar en we hopelijk van start kunnen op
maandag 1 oktober. Wanneer er meer ouders zich aan willen melden zou dat erg mooi zijn. dat kan
gewoon via uw eigen juf/meester.
Informatie-avond 17 september
Aanstaande maandagavond houden we een informatieavond op school. Hier krijgt u informatie te horen
over de school en heeft u gelegenheid tot het stellen van vragen aan de groepsdocenten. U als ouder krijgt
daarnaast een training over het gebruik van de schoolapp die u direct kunt installeren op uw telefoon en
die gebruikt kan worden voor de nieuwe schoolwebsite.
Data studiedagen schoolgids
Tot mijn spijt staan de data van de studiedagen onjuist vermeld in de schoolgids. Deze is inmiddels
aangepast. In de mail die ik alle ouders op 17 juli heb verstuurd staan de juiste data van de studiedagen
vermeld, bij deze nogmaals de juiste data:
17-09-18
02-10-18
20-11-18
04-02-19
23-04-19
27-06-19
12-07-19
Excuus voor het ongemak, u krijgt de gewijzigde schoolgids vandaag nogmaals toegestuurd.

Namens alle collega’s van facet,

Fijn weekend
&
Veel leesplezier.
J.Verweij
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Nieuws van groep 5
De kop is eraf…we zijn met
veertien kinderen gestart in
groep 5. Wij zijn Bryan,
Michelle, Noud, Esmee, Mitchel,
Rick, Gijs, Dario, Vigo, Caithlynn,
Joan, Mano, Sanjeev en Yannick.
Op maandag en dinsdag is juf
Annemarie onze juf. Van
woensdag t/m vrijdag is dit juf
Anke. Om de woensdag komt juf
Willeke in onze klas lesgeven, juf
Anke heeft dan
ouderschapsverlof.
Juf Eva loopt dit gehele
schooljaar op maandag,
donderdag en vrijdag stage bij
ons in de klas. Zij doet de
opleiding onderwijsassistent op
Landstede Zwolle. Wij zijn heel
bij dat ze er ook is!
Wij hebben een fijne start gehad. Deze weken staat het thema; ‘dit ben ik’ centraal. We leren elkaar, door
middel van allerlei activiteiten beter kennen. Kennismakingsspelletjes, energizers, samenwerking
opdrachten e.d.
Daarnaast hebben we een aantal keren in onze ‘Kanjerkring’ gezeten. We hebben samen afspraken
gemaakt om van dit nieuwe schooljaar een succes te maken. Hieronder hebben we onze handtekening
gezet, iedereen werkt hier aan mee, fijn toch?
We hebben al twee verjaardagen in de klas gevierd, Esmee en Vigo nogmaals van harte gefeliciteerd!
Ons lokaal is schuin tegenover de bibliotheek te vinden, kom gerust eens een kijkje nemen.
Wij wensen iedereen een mooi schooljaar toe, wij hebben er veel zin in!
Lieve groeten,
Groep 5

Nieuws van groep 7/8

Welkom in groep 7/8!
Dit schooljaar zijn wij met 17 leerlingen en 2 juffen, juf Hanneke (ma,di,woe) en juf Froukje (don,vrij). Wij
zitten met twee groepen in de een klas, lekker dichtbij de keuken. Handig, want dat vinden we leuk! In de
eerste week hebben we veel spellen gedaan waarbij we elkaar beter hebben leren kennen. Ook hebben we
op donderdag macaroni gekookt. Hierbij komen veel vaardigheden aan bod zoals: kunnen samenwerken,
overleggen, rekenen, geduld opbrengen, taken verdelen, elkaar voordoen, klokkijken, meten/wegen en nog
veel meer! We hopen dit veel te gaan doen dit jaar. Hieronder alvast enkele foto’s van de eerste keer! .
Wij hebben weer zin in het nieuwe schooljaar!
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Nieuws van sport en bewegen
De Nationale Sportweek van 15 t/m 29 september 2018 is een initiatief van NOC*NSF met als doel sporten
en bewegen te promoten. De Sportweek laat zien hoe gezond en vooral leuk sporten en bewegen is. De
Nationale Sportweek bestaat dit jaar 15 jaar. Dit sportieve feest wordt gevierd met een éxtra week sporten
en bewegen.
Facet doet natuurlijk weer mee en wij plannen de activiteiten in de tweede week dus van maandag 24
september t/m vrijdag 28 september.
We willen vragen of u en uw kind deze week zoveel mogelijk op de fiets of lopend, indien mogelijk
natuurlijk!, naar school willen komen.
Hierbij het programma voor deze week:
Maandag 24 september: De Facet Recordpoging 2018 voor groep 7 en 8.
Tijdens de gymlessen hebben alle kinderen mee kunnen doen met de voorrondes en donderdagmiddag zijn
de finales op het grote plein!!
Wie komt uit voor zijn groep op de onderdelen: tennisbal gooien, sprint, spijkerbroekhangen, op 1 been
staan en voetbal hooghouden? We gaan het maandag zien!
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Dinsdag 25 september: Ik zit op sport!
Deze dag mogen alle kinderen in de sport/clubkleren van de sport
die ze beoefenen naar school komen en in de klas wat vertellen over hun sport. Zit je niet op een sport
maar wil je wel sportkleren aan dan mag dat natuurlijk ook.
Tijdens de Nationale Sportweek mag je ook een vriendje of vriendinnetje meenemen naar je sportclub.
Vraag er maar naar bij je trainer!
De Facet Recordpoging 2018 voor groep 3 en 4
Tijdens de gymlessen hebben alle kinderen mee kunnen doen met de voorrondes en donderdagmiddag zijn
de finales op het grote plein!!
Wie komt uit voor zijn groep op de onderdelen: tennisbal gooien, sprint, spijkerbroekhangen, op 1 been
staan en voetbal hooghouden? We gaan het dinsdag zien!

Woensdag 26 september

: 10@10 met Rico Verhoeven

Op 26 september is het de bedoeling dat alle basisschoolkinderen in Nederland om 10 uur ’s ochtends 10
minuten gaan bewegen in de klas!
Rico Verhoeven heeft een speciale Winners Work Out video gemaakt die we samen met de kinderen in de
klas kunnen doen. Voor meer info kijk op:
https://nationalesportweek.nl/10-at-10-challenge
Donderdag 27 september

: De Facet Recordpoging 2018 voor groep 5 en 6

Tijdens de gymlessen hebben alle kinderen mee kunnen doen met de voorrondes en donderdagmiddag zijn
de finales op het grote plein!!
Wie komt uit voor zijn groep op de onderdelen: tennisbal gooien, sprint, spijkerbroekhangen, op 1 been
staan en voetbal hooghouden? We gaan het donderdag zien!
Tijdens De Nationale Sportweek wordt ook The Daily Mile weer geïntroduceerd. Dit houdt kort gezegd in
dat de groepen dagelijks (of wekelijks) een stuk (officieel 1500 meter) kunnen gaan
wandelen/joggen/hardlopen. The Daily Mile komt vanuit Schotland. Op een school in Schotland zagen
leerkrachten dat kinderen door elke dag een mile te lopen zich sociaal positiever gingen gedragen, zich
beter voelden en dat ze eenmaal terug in de klas zelfs beter presteerden.
Voor meer info kijk op:
https://thedailymile.nl/
We hopen op een sportieve, leerzame en leuke week!
De Nationale Sportweek
Dit schooljaar startte de Nationale Sportweek al op zaterdag 9 september.
Wij hebben dit schooljaar uiteraard weer meegedaan.
Maandag 11 september zijn we gestart met het spel van de week: Stand in de mand.
Ook dit schooljaar kunnen alle kinderen tijdens de grote pauze meedoen met het spel van de week. Dit
spel wordt begeleid door studenten.
Dinsdag 12 september startten we de dag met ochtendgymnastiek!
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Donderdag 14 september stond de jaarlijkse Facet Recordpoging gepland. Tijdens de gymlessen hebben
alle
kinderen mee kunnen doen met de voorrondes en donderdagmiddag zouden de finales op het grote plein
zijn.
Helaas was het donderdag erg slecht weer dus wordt de Facet Recordpoging verplaatst naar volgende week
donderdag 21 september.
ClubExtra
Ook dit schooljaar starten we weer met CLubExtra na schooltijd op Facet.
ClubExtra is een speciaal beweegaanbod voor kinderen die niet of moeilijk bij de reguliere sportvereniging
kunnen sporten.
Dit kan zijn omdat het kind een beweegachterstand heeft, maar ook omdat hij/zij op het sociale vlak
moeite heeft met het samen spelen met leeftijdsgenootjes.
Voor deze kinderen heeft Stichting KIDS ClubExtra opgericht. ClubExtra is een beweeg-uur waar
verschillende activiteiten en sporten worden aangeboden. Plezier en succeservaringen staan altijd voorop!
ClubExtra is er op donderdagmiddag van 15.00 – 16.00 uur en is bedoeld voor kinderen van groep 1,2,3 en
4.
Wil je meer weten dan kun je op de website kijken www.kidszwolle.nl if contact opnemen met
clubextrazwolle@gmail.com. Of je vraagt informatie aan juf Ellen; e.hiemstra@catent.nl
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