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Nieuws en mededelingen van de directie
Beste ouders en verzorgers,
Schaapskudde
Afgelopen woensdag hebben leerlingen uit de praktijkgroep een schaapskudde bezocht en veel geleerd van
de herder. We kregen complimenten over onze praktijkgroep, ze stelden prachtige vragen waren oprecht
geïnteresseerd en gingen met respect om met de herder, natuur en de dieren.

Schoollunch
De schoollunch start niet aanstaande maandag maar een week later op 8 oktober. Aanstaande maandag
hebben we de aula namelijk nodig voor de start van de Kinderboekenweek.
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MoMo
Afgelopen week kwamen er een aantal berichten binnen over MoMo.
MoMo is niet echt en een broodje aap verhaal. Ondanks het feit dat wanneer je ervoor waarschuwt je
misschien juist wel iet in leven houdt, wil ik u attent maken op deze site waarin tips staan waar u als ouder
iets aan heeft ten aanzien van internetgebruik in zijn algemeenheid en ook van deze onzin die via internet
wordt verspreid.
https://www.bureaujeugdenmedia.nl/wat-is-momo/

Studiedag 2 oktober
Aanstaande dinsdag zijn alle leerlingen vrij in verband met een studiedag van het team. De onderwerpen
die we tijdens de studiedag behandelen zijn onder andere:
 Protocol schrijven wordt doorgenomen en daar waar nodig aangepast
 Time-out protocol wordt doorgenomen en daar waar nodig aangepast
 Kindgesprekken
 Taal/lezen: leesmotivatie
 We gaan naar een workshop van een professor die veel onderzoek heeft gedaan naar
hersenonderzoek in relatie tot ontwikkeling van kinderen.

Namens het team,
veel leesplezier gewenst
en alvast een prettig weekend gewenst.
John Verweij

Nieuws van 3

Groep 3 : de kikkergroep
Even wat informatie over onze “kikkers”, oh sorry, kinderen.
Het is weer een spannend jaar waarin de kinderen naast de letters, ook al woorden leren
lezen. De letters i,k,r,d,aa,n,s en e, kennen we al, waardoor we ook woorden, zoals : Daan,
nis, Kaan, rik, ik, ken,en kin, zingend kunnen lezen. Het is belangrijk dat er veel gelezen
wordt op school, maar ook is het belangrijk dat de papa’s en mama’s vanaf nu elke dag even 5 minuten met
de kinderen lezen. Belangrijk is dat we er samen voor zorgen dat de kinderen veel leeskilometers gaan
maken, waardoor de nieuwe woorden en letters beter worden onthouden en het lezen steeds vlotter gaat.
Vandaar dat we ook af en toe een werkblad mee geven met woordrijen om thuis extra te kunnen oefenen.
Ook kunnen we de woorden die we hebben geleerd al neerleggen met de letters van de letterdozen en
sommige letters kunnen we al heel netjes schrijven. Super knap toch!
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Met rekenen zijn we bezig met het tellen van verschillende materialen uit de natuur en het maken van
groepjes met deze materialen.

Waarom is het nu zo belangrijk dat we groepjes leren maken? Levi geeft aan dat het heel erg belangrijk is
dat je dit kunt, omdat je anders geen goede rij kunt maken als je naar de gym loopt of als je moet
samenwerken. Dan maak je soms ook groepjes van 2 of van 3.
Maar ook doen we spelletjes met rekenen. Hierbij is het belangrijk dat de kinderen het getal steeds sneller
gaan zien. Nu tellen sommige kinderen de stippen nog 1 voor 1, maar andere kinderen zien in één keer dat
5 stippen 5 stappen zijn die gezet mogen worden of weten meteen welke hoeveelheid hierbij hoort. Zij
hoeven niet meer te tellen. Dus zo ben je met het spelen van een spelletje wel aan het rekenen, maar de
kinderen hebben dit soms niet eens door en vragen dan na de les,” gaan we nog rekenen?”. Bij het spelen
van een spel is het belangrijk dat je goed kunt samenwerken. Dat gaat in onze klas al bijna vanzelf. Er wordt
druk overlegd wie welk poppetjes mag en wie er het eerst mag beginnen. Hier hoeft de juf niet eens bij te
kijken, dit gaat vanzelf. Het winnen en verliezen is soms nog wel een dingetje, maar ook daar zien we
inmiddels geen tranen meer als er verloren wordt.
Op donderdag komt juf Ilse bij ons in de groep. Juf Ilse loopt tot de kerstvakantie elke donderdag bij ons in
de klas stage. Ze volgt de Katholieke Pabo in Zwolle en zit inmiddels al in het 3e jaar (KPZ). De afgelopen
week heeft ze geholpen tijdens de lessen, maar we hebben ook al een hele leuke dramales en een super
leuke creatieve les van haar gehad. Zo fijn om extra handen in de klas te hebben en een juf die voor ons
leerzame lessen bedenkt.
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Groetjes van groep 3,
Juf Willeke, Juf Sonja,
juf Ilse en juf Lisbeth

Nieuws van groep 6
Groep 6 heeft nu 18 kinderen en meester Loek. We gaan er een mooi en gezellig jaar van maken.
Zo zijn we begonnen met figuurzagen en veel kinderen hebben hun Angry Bird al af. We houden twee
spreekbeurten dit jaar en voor de eerste daarvan zijn we druk met het maken van een PowerPoint. Na de
herfstvakantie beginnen we met de spreekbeurten.
Wat wennen is, dat is het hebben van huiswerk en het maken van toetsen voor geschiedenis en
aardrijkskunde.
Op donderdagmiddag 27 september deden we mee met de Facet Recordpoging.
Om te kijken wie het beste op welk onderdeel was, hield juf Ellen tijdens de gymles voorrondes. Daaruit
kwamen de volgende kanjers naar voren:
tennisbal gooien door Dave,

Sprint door Dean en Ryello

Spijkerbroek hangen door Djamara
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Op 1 been staan door NIkkie
En de bal hooghouden door Djermain.
Wat hebben ze het weer knap gedaan!

Nieuws over de nationale sportweek

De Nationale Sportweek
Afgelopen week hebben we de Nationale Sportweek beleefd op Facet.
Op maandag, dinsdag en donderdag was er de Facet Recordpoging.
We hebben weer gezien dat er veel sterke, snelle en behendige kinderen op school zitten maar
ook kinderen die zich enorm goed kunnen concentreren en die niet opgeven!
En was je niet de snelste de sterkste of de behendigste dan geeft dat helemaal niks want sporters
hebben ook publiek en aanmoediging nodig.
Er waren 5 onderdelen met op elk onderdeel één winnaar van de onder-, de midden- en de
bovenbouw.
De recordhouders van 2018 zijn geworden:

Tennisbal gooien:

Onderbouw: Joseph Wolters : 6.70 meter
Middenbouw: Dave de Lange : 11.50 meter
Bovenbouw: Keano Grooters : 12.10 meter

Sprint:
Onderbouw: Sylvano Balkema : 3.25 sec.
Middenbouw: Ruensley Hooi
: 3.27 sec.
Bovenbouw: Owen van den Berg : 2.78 sec.
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Spijkerbroek hangen:

Onderbouw: Philippe Hedval
: 23 sec.
Middenbouw: Vigo Munsterman : 1.00 min.
Bovenbouw: Armin van Loenen : 1.09 min.

Op één been staan:

Onderbouw: Michelle Gijze : 7.22 min
Middenbouw: Nikki Kops
: 13.00+ min.
Bovenbouw: Kenneth Helbers : 6.00 min.

Voetbal hooghouden:

Onderbouw: Vladi Oolbekkink : 7x
Middenbouw: Djermain Fenno : 135+x
Bovenbouw: Mounir el Atiaoui : 53x (zonder stuit)

Alle winnaars krijgen maandag een certificaat.
Alle nummers één, twee en drie komen met hun naam en resultaat in de school te hangen op het
overzicht van 2018!
Dinsdag mochten alle kinderen in hun sportkleding naar school komen. Helaas waren bijna alle
kinderen dat vergeten……..!
Woensdag was er de 10 at 10 challenge met Rico Verhoeven. Om tien uur liep ik alle klassen in en
ja hoor….iedereen stond te bewegen met Rico; rennen op de plek, knietje geven,
boksbewegingen, sit-upps en squats. Het zweet stond iedereen op de kop!
Zoals iedereen wel weet is bewegen leuk en belangrijk. Het maakt niet uit wat je doet als je maar
elke dag beweegt!
Op school hebben alle kinderen elke week 2 lesuren gym en natuurlijk spelen we elke dag buiten.
Hiernaast doen we mee met Special Heroes en diverse schoolsporttoernooien. Juf Ellen is ook
intermediair van het JeugdSportfonds zodat ook kinderen waarvan de ouders het financieel niet zo
breed hebben lid kunnen worden van een sportclub.
Heel veel kinderen zitten al op een sport! Wil je ook graag gaan sporten maar weet je niet wat je
wilt of hoe je je moet aanmelden dan kun je altijd langs komen bij juf Ellen voor advies!
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Nieuws over Cultuur en de Kinderboekenweek

Wonderlijke taferelen spelen zich af op Facet, tijdens de
Oehoe!!

Zzzzzzzz!
!

studiedag.

Cultuur 2018 /2019
U vraagt zich vast af: “waar zijn zij mee bezig”……….
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We hebben tijdens de studiedag van dramadocent Mieke de Jager een cursus drama gehad. Dit jaar
besteden we naast de 7 muzieklessen (die gegeven worden door Mec muziek) en de beeldende lessen (die
gegeven worden door “Zogemaakt”) ook tijd aan dramaonderwijs. De dramalessen worden tijdens het
project in de Kinderboekenweek en het project in het voorjaar gegeven.

1 t/m 18

Kinderboekenweek 2018
We starten dit jaar in de Kinderboekenweek met het thema “kom er bij”. Daarin gaat het over vriendschap.
We openen de Kinderboekenweek met een dramastuk dat in het teken staat van vriendschap. Tijdens de
Kinderboekenweek staan de verschillende vakken in het teken van vriendschap. Ook tijdens de
dramalessen en beeldende lessen, wordt dit onderwerp aangesneden.
Wilt u zien wat wij hebben meegemaakt in deze periode? Kom dan op 18 oktober naar Facet en bezoek de
groep van uw kind. Dan leggen wij u uit hoe waardevol een goede vriendschap kan zijn.
Dus zet in uw agenda:
Plaats :
sbo Facet
Waar : in de groep van uw kind
Wanneer :
18 oktober 2018
Hoe laat :
14.30 uur
Waarom:
omdat we de mooie ervaringen over vriendschap graag met u delen
Tot dan!
De kinderen en leerkrachten van Facet

Nieuws over thema “Week van de opvoeding”

SamenSpel
Thema Week van de Opvoeding 1-7 oktober
Activiteiten Zwolle – West:
 Wat?
BuitenBios
Wanneer?
Hoe laat?

Waar?
Voor wie?
Hoe?



Wat?

Dinsdag 2 oktober
Start eerste vertoning 15.30 uur
Start tweede vertoning 16.20 uur
Start derde vertoning 17.10 uur
Twistvlietpark
Kinderen en ouders
Film ‘Samen tegen Cyberpesten’ wordt 3 keer gedraaid.
‘Bios-hapjes en drankjes’ wordt geregeld.

Opvoedcafe over Mediawijsheid: ‘Mijn kind zit alleen nog maar op
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z’n mobiel. Mag mijn twee-jarige al op de I-pad? Ik snap niks van wat mijn
kleinkinderen op de computer doen!’
Iedereen komt dit tegen maar hoe ga je er mee om?
Wanneer?

Woensdag 3 oktober

Hoe laat?

9.00 tot 11.00 uur

Waar?

LevelZ

Voor wie?

Vrouwen (kinderopvang is aanwezig)

Hoe?

Door Leonie Pietersen, mediacoach: Samen kijken naar sociale media.
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