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Nieuws en mededelingen van de directie 

Formatie 
We missen juf Marjan nog dagelijks, de realiteit is dat de wereld en de school door blijft draaien en 
zo hoort dat natuurlijk ook, maar ja dat is zoals het hoort. 
Onze juffen en ib-er van de onderbouw hebben de periode tot de herfstvakantie bijzonder goed 
opgevangen. Juf Sonja, Karen, Winny, Lisbeth en Marike bedankt voor jullie extra inzet de 
afgelopen periode. 
We hebben afgelopen week een aantal sollicitatiegesprekken gevoerd met interne kandidaten, dat 
betekent dat deze personen al werkzaam zijn bij Stichting Catent. Met één van deze kandidaten 
gaan we verder en die komt het team van Facet versterken. Binnen sbo facet zullen hierdoor een 
aantal wijzigingen plaatsvinden: 
Juf Anke heeft een aantal jaren geleden aangegeven graag naar de kleuters te willen. Juf Anke 
heeft  ruime ervaring opgedaan bij de kleuters op een andere sbo-school in het verleden, ze heeft 
erg veel zin om de kleuters te gaan leiden samen met juf Sonja en juf Karen. Ze zal van dinsdag tot 
en met vrijdag werkzaam zijn bij de kleuters. Juf Karen heeft een uitbreiding gekregen ten opzichte 
van haar huidige werktijd, zij zal maandag tot en met donderdag werken in de groep. 
 
Dat betekent dat er een plek vrij komt bij groep 5b bij juf Mayke. Deze plek wordt opgevuld door 
Juf Klara, zij komt nieuw bij ons op school en daar zijn we erg blij mee. Verderop in de nieuwsbrief 
stelt zij zich aan u voor. 
Juf Mayke gaat op maandag, dinsdag en woensdag voor de groep werken, op donderdag en 
vrijdag zal juf Klara de groep onder haar hoede nemen. Tevens zal juf Klara op woensdag in de 
Praktijkgroep lesgeven. Ingangsdatum is na de herfstvakantie, komende twee weken zal juf Klara 
al op school meedraaien zodat ze goed voorbereid na de herfstvakantie kan starten. 
 
 

BELANGRIJKE DATA VERJAARDAGEN 

 
28-09-2020       Vanaf deze week groepsbesprekingen. 
06-10-2020       Directieberaad: meester John afwezig. 
07-10-2020       Kinderen vrij ivm voorbereiding                
thuisleren 
 
 
 

   

04-10 Sanne van Haalengr 8b  

04-10 Dylan van den Hul    5b  

04-10 Nikkie Kops                8a  

05-10 Anthony Mulder       4  

10-10 Ben Brummel            8a  
  13-10          Artin Amiri                  5b 
  17-10          Ayden Giethoorn       8a 
  23-10          Liam Mulder               2/3 
  26-10          Jarno Haverhoek        6a 
  28-10          Djamara Lewerissa     8a 
  31-10          Macson Martis            2/3 
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Even voorstellen 
 
Beste allemaal, 
Mijn naam is Klara Wierenga, ik woon met mijn man in de binnenstad van Zwolle. Wij hebben 
twee dochters, 21 en 24 jaar, die beiden al zijn uitgevlogen. Zij studeren resp. in Groningen en 
Rotterdam. 
Vier jaar geleden verruilden wij Zuid-Holland voor Overijssel, en dat bevalt ons zeer goed. De 
omgeving en de mensen passen bij ons, we hebben nog nooit zoveel gefietst en gewandeld. In 
mijn vrije tijd ben ik veel op pad met onze hond, sport en lees ik graag. Dat ik het ook leuk vind om 
in een koor te zingen, dat kan sinds Corona van mijn lijstje. 
Dit werk maakt mij gelukkig, al ruim 25 jaar werk ik als leerkracht.…geen dag is hetzelfde. Dat 
maakt het ook vast voor jullie zo leuk. 
Ik vind het belangrijk om een veilige sfeer in de klas te creëren; structuur met een grapje op zijn 
tijd. Elke dag geniet ik van de kleine en grote ontwikkelingen die er plaatsvinden. 
Vanaf oktober zul je mij bij de praktijkgroep en in groep 5 aantreffen. Ik verheug mij erop om 
samen het schooljaar een mooi vervolg te geven. 
 

 
 
Extra ingelaste studiedag 7 oktober kinderen vrij 
 
Woensdag 7 oktober las ik een extra studiedag in. We gaan ons deze dag als team voorbereiden 
voor het moment dat we thuisonderwijs moeten gaan geven.  
De afgelopen periode heb ik helaas ook meerdere groepen naar huis moeten  sturen omdat we 
geen vervanging konden krijgen. Gelukkig krijgen docenten nu voorrang bij het testen zodat het 
niet vier maar slechts 1 of 2 dagen zal duren voordat er getest is en de uitslag bekend. Er zijn in 
deze onzekere tijden meerdere scenario’s mogelijk, een leerkracht kan namelijk ook een positieve 
testuitslag hebben en dus besmet zijn met het virus. 
Als team gaan we afspraken maken hoe we zo goed mogelijk voor de leerlingen onderwijs thuis 
kunnen organiseren, wanneer dit noodzakelijk zal zijn. De vooruitzichten zijn namelijk allerminst 
rooskleurig. De kinderen zijn op deze dag vrij, ik hoop dat u begrip heeft voor deze keuze. 
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Nieuwe beslisboom 
 
Afgelopen week is het kabinet met een aantal aanpassingen gekomen ten aanzien van het Corona-
beleid. Zo ook is er een kleine verandering voor wat betreft neusverkoudenheid. In deze 
beslisboom staat duidelijk wanneer u uw kind thuis moet houden en wanneer niet. Zijn er 
desondanks toch nog een aantal vragen dan kunt u contact opnemen met ons.  
In de bijlage zit deze nieuwe beslisboom, hiermee komt de oude te vervallen. 
 
Project 
Los van alle rare Corona-tijden zijn we afgelopen week gestart met ons nieuwe project “De 
Middeleeuwen”. Hieronder een kort verslag, lees en geniet: 
 
Monnik van Allewijn vertelt over de middeleeuwen 

Vrijdag 18 september zijn we gestart met een verhaal van Monnik 

Allewijn van het Agnietenklooster uit Zwolle. Hij vertelde ons over 

zijn tocht naar kasteel Voorst  (het kasteel dat ooit in Zwolle heeft 

gestaan), waar ridder Zweder van Voorst woont. Hij hoopt ridder 

Zweder van Voorst te genezen met 

zijn geneeskrachtige kruiden. En hij 

vertelt over zijn werk als monnik in 

deze tijd “de Middeleeuwen”.  

Multimedia                                                                                                                         

Op school hebben we ervaren wat je 

met multimedia allemaal kunt doen. 

Elk kind op school heeft zich heel even 

in het kasteel van de Middeleeuwen 

kunnen begeven. Mooie vragen 

stelden de kinderen aan Michiel Bos, 

over de tekening waarin ze konden lopen. Dit hadden ze 

namelijk nog nooit meegemaakt.                   

Middeleeuwse belevingstocht in het Kuinderbos 

Op maandag 21 september, is groep 7/8 naar het kuinderbos 

geweest in de Noordoostpolder. Daar speelde zich in de natuur 

een middeleeuws tafereel af. De kinderen zijn met een paard 

en wagen een stuk door het bos gereden. Ze zijn in het bos 

overvallen door struikrovers en moesten toen hun buit afstaan. 

Het was echt een belevingstocht, die ze niet                            

gauw zullen vergeten.  

 

 

 

mailto:directie@sbodeschalm.nl
http://www.sbodeschalm.nl/


Facet, Palestrinalaan 915, 8031 VA Zwolle, Tel. 038 – 4234780,  
Mail: directie@sbofacet.nl, Website:  www.sbofacet.nl 

 

Ridder koen                                                                                                                                        Op 

maandag 21 september hebben alle groepen de voorstelling van “Maan kindertheater” gezien.  

Ruim 650 jaar geleden werd Zwolle en omliggende steden geteisterd door een heuse roofridder: 

ridder Zwederik van Voorst. Ridder Zweder, de schrik van de omgeving, heeft duidelijk zijn sporen 

nagelaten op bijvoorbeeld, De Blijmarkt, Het Stinspark, De Michaelskerk, en De Diezerpoort. Een 

boeiende geschiedenis waar theatergroep “Maan” hun voorstelling op gebaseerd heeft.  

Deze voorstelling ging over moed, trouw, vriendschap en angst. Koen, een kind nog, besluit mee te 

vechten tegen ridder Zweder om zijn leeftijdsgenootje Cathelijne te bevrijden. Deze voorstelling 

was met poppen-, vertel, - toneeltheater. De boodschap van het prachtige verhaal, werd versterkt 

met een paar pakkende liedjes. Bedankt! Meester Maurice en meester Anton, we hebben van de 

voorstelling genoten!  
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Bezoek aan de Sassenpoort in Zwolle, met Stan Fritschy, “de verhalenman” 

 

De kinderen hebben vandaag onder leiding van Stan Fritschy, de verhalen man, de Sassenpoort 

beklommen. De kinderen van groep 4 en 5 hebben de oudste goed bewaard gebleven poort in 

Nederland bezocht. Ze hebben het verhaal gehoord van de Heren van Voorst. Kasteel Voorst was 

een kasteel in Zwolle in de Middeleeuwen. Hier hoort een spannend verhaal bij met een 

onverwachte en verrassende ontknoping, waarin de Sassenpoort een cruciale rol speelde. Het is 

een Spannend, maar wel echt gebeurd verhaal! Wilt u meer weten over dit verhaal, dan kunt u 

het in elk geval aan Faisel uit groep 5 vragen, want die heeft het hele verhaal inmiddels verteld 

aan juf Clementia en dit allemaal voor hem opgeschreven. Prachtig wat kinderen vandaag 

hebben gezien, ervaren en beleefd uit die tijd van toen, “de Middeleeuwen”. 

Fijn weekend, 
 
Vr.gr. 

Meester John 
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