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             voor het laatste nieuws kijk je op www.sbofacet.nl 

 
Nieuws en mededelingen van de directie 

 

Beste ouders en verzorgers, 
 
Ouders op het plein 
Ik merk dat er steeds vaker ouders op het plein komen wanneer ze hun kind(eren) op school brengen. Dit is 
niet de bedoeling. Kinderen worden op school gebracht en er wordt afscheid genomen bij het hek, dit om 
de rust op school zoveel mogelijk te bewaren. Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
Gezonde school, schoollunch en voedingsbeleid 
 
Afgelopen weken is er bij een enkeling enige discussie ontstaan over het beleid van de gezonde school, met 
daar als onderdeel van de gezonde lunch en het voedingsbeleid. Terug naar de kern: 
 
Bericht van de gemeente Zwolle afgelopen week (oktober 2018): 
 
Afgelopen schooljaar zijn 14 scholen  (zowel MBO, VO, PO als speciaal onderwijs) in Zwolle aan de slag 
gegaan met de gezonde schoolaanpak met hulp van landelijke subsidie (Ondersteuningsaanbod Gezonde 
School). 
Van deze scholen hebben 6 scholen dit schooljaar een vignet ‘Gezonde School aangevraagd’. Bij 5 scholen 
(Thorbecke VMBO, Meandercollege, de Werkschuit, Landstede sports & education en Thomas a 
Kempiscollege) zijn deze aanvragen nog in behandeling en bij 1 school (SBO Het Facet) inmiddels 
toegekend. Bij de overige scholen die hebben meegedaan aan het ondersteuningsaanbod (de Wieden, de 
Zevensprong, de Wieden, 2 locaties van het Carolus Clusiuscollege, Talentstad Pro, Jena XL en ROC Menso 
Alting) zijn de eerste stappen gezet richting Gezonde School en is de insteek om het vignet volgend 
schooljaar aan te vragen.  
 
 
Waarom vinden wij op sbo Facet een gezonde school de moeite waard?  
Aandacht voor gezondheid levert belangrijke voordelen op voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Een 
kleine greep uit de argumenten: 
 

BELANGRIJKE DATA VERJAARDAGEN 

18-10                 Afsluiting Kinderboekenweek  
                           14.30 uur 
22 t/m 26-10   HERFSTVAKANTIE 
31-10                 Inloopochtend rekenen 
01-11                 Inloopochtend spelling 
02-11                 Inloopochtend lezen 
 
 
02-11   Nieuwsbrief nummer 4 

15-10 Twan van Munster  8 
18-10 Desean Chaar                 PRO 
25-10 Noëlle Dekker                 7/8 
26-10 Jarno Haverhoek  4/5 
27-10 Marinho Raharing  PRO 
28-10 Willem Bezuijen   1/2 
28-10 Djamara Lewerissa  6 
31-10 Macson Martis                 1/2 
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 Lichamelijk actieve leerlingen scoren aantoonbaar betere leerresultaten dan hun minder fitte 
leeftijdsgenoten. 

 Een Gezonde School draagt bij aan het versterken van de weerbaarheid van leerlingen. Leerlingen 
worden zich al vroeg bewust van hun eigen verantwoordelijkheid bij het maken van een gezonde 
keuze. 

 Een Gezonde School helpt de (gezondheids)verschillen tussen leerlingen te verkleinen. Alle 
leerlingen doen mee en gezondheid is iets van iedereen. 

 Gezonder gedrag van leerlingen draagt bij aan betere sociale vaardigheden en succesvollere 
loopbanen. 

 Een Gezonde School maakt het voor ouders makkelijker om hun kinderen gezond op te voeden. Dit 
is immers niet meer alleen iets van thuis, maar ook iets dat kinderen op school meekrijgen. 

 Ook kunnen ouders thuis aansluiten bij ‘lastige’ onderwerpen die op school worden behandeld 
(bijvoorbeeld seksualiteit en roken). 

 Ouders weten dat de school aandacht heeft voor gezondheid en wat mogelijke oplossingen zijn als 
hun kind gezondheidsrisico’s loopt. 

 
Aandacht voor gezond gedrag levert dus vele voordelen op. 
Er zijn een aantal zaken waarvoor het handig is om de afstemming wat aan te scherpen wat de nodige 
duidelijkheid kan verschaffen: 

 Het voedingsbeleid is leidend. Dit geeft voldoende aanknopingspunten en keuzevrijheid. (hij is in de 
bijlage toegevoegd. 

 In het geval van een bijzondere situatie (speciaal dieet o.i.d.) kunt u als ouder zich wenden tot de 
directie die hier een beslissing in neemt. 

 In het voedingsbeleid staat dat de voorkeur naar water uitgaat, maar dat ranja (zonder suiker) ook 
meegegeven mag worden in een drinkbeker. Pakjes drinken zijn niet toegestaan.  

 Als school zullen we alle leerlingen na de herfstvakantie een Bidon geven zodat leerlingen deze 
kunnen gebruiken. 

 Na de herfstvakantie zal tijdens de schoollunch ranja zonder suiker ook een keuze van leerlingen 
zijn, we zullen stimuleren dat leerlingen zoveel mogelijk water drinken, wellicht kunt u hier thuis 
ook de nodige aandacht aan schenken. 

 
In week 45 (week van 5 november is er gezonde week waarbij we extra aandacht aan gezonde school door 
wat activiteiten te organiseren. We houden u op de hoogte van de activiteiten waar we u als ouder ook 
graag bij willen betrekken. 
Op donderdag 8 november hebben we een nationaal schoolontbijt.  
 
Formulieren toestemming gebruik beeldmateriaal 
In het kader van de nieuwe wet rondom privacy moeten wij u als school vragen of u bezwaar heeft dat we 
beeldmateriaal op de website publiceren. U heeft hiervoor een toestemmingsformulier “gebruik 
beeldmateriaal” gekregen. Als u deze nog niet in hebt gevuld, graag alsnog komende week in orde maken, 
alvast bedankt voor de moeite! 
 
 
Afsluiting kinderboekenweek 
Aanstaande donderdag vanaf 14.30 houden we de afsluiting van de kinderboekenweek in de klas van uw 
kind. U heeft daarvoor een uitnodiging gekregen. (Nu al leuk om te zien waar de kinderen mee bezig zijn!) 
 
Internet 
Vandaag hebben we bekabeling gekregen voor internet in het gedeelte wat eerst gebruikt werd door de 
Hilal school, zodat we ook in dat gedeelte een dekkende Wifi hebben. 
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Puberbrein 
Op dinsdag 30 oktober organiseert het Sociaal Wijkteam met Impulz een avond over het Puberbrein in 
Wijkcentrum Holtenbroek. 
Alle informatie vind je in onderstaande Link. 
De informatie komt ook de staan op de site, op facebook en in de huis aan huis bladen. 
Dus als je nog cliënten  hebt hiervoor laten ze zich opgeven. 
  
https://www.swtzwolle.nl/nieuws/bijeenkomst-over-het-puberende-brein-op-30-oktober 
 
 
Namens het team,  
 
veel leesplezier gewenst 
 
en alvast een prettig (zonnig) weekend gewenst. 
 
John Verweij 
 
 
 
 

 
Komt u er ook bij ? 

Kinderboekenweek 2018  “Kom er bij “, gaat over vriendschap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben op 18 oktober een mooie afsluiting van de kinderboekenweek in de klas van uw kind. U 

mag mee beleven wat wij de afgelopen weken hebben gedaan tijdens de kinderboekenweek. 
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! Groetjes van ons ( leerlingen en het personeel van Facet) 
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Nieuws van 4 

In groep 4 zijn we druk aan het werk over ons nieuwe thema: 
“Jij en ik”. 
Juf Mieke vertelt uit het boek de “rode vogel”. Eerst is het verhaal donker en 
niet blij. Dan gebeurt er iets en wordt het heel vrolijk. 
Samen met juf Simone verven en tekenen we het verhaal na.  
Tara is druk bezig met een kleurige verftekening.  
 

  
 
 
 
Juf Simone legt uit hoe we met houtskool en krijt een 
donker voorkant kunnen maken. 
 
Nieuwsgierig geworden? Kom dan naar de kijkmiddag op 
18 oktober! 
 
 
 

 
In de leesles is er extra hulp in de klas. 
 Een aantal kinderen uit groep 8 komen helpen bij het zelfstandig lezen. Deze week gingen ze ook een 

stukje voorlezen. 
Leuk hoor! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Deze week gingen we ook naar een 
voorstelling: Juwelenoma! 
Het was een spannend verhaal over een 
oma, oma boef. Tenminste, dat dachten 
we. Aan het eind van het verhaal bleek dat 
het allemaal een beetje anders was……  
De oma had een verhaal verzonnen. 
We hebben allemaal erg genoten! 
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Nieuws van groep 6/7 

 

Onze klas 
Deze klas is echt leuk het is soms onrustig. Maar dat is nou eenmaal zo. Onze meester speelt leuke liedjes 
met zijn gitaar .We doen leuke lessen met geschiedenis. Hij vertelt het uit zijn hoofd, dat is leuker dan 
schrijven. We slaan soms een les over, maar naturlijk niet te vaak . 
 
Ilse, Gabriël en Linardo 

 
Kanjertraining 
Bij de kanjertraining zitten we in de kring dan praten we 
over petten. Die hebben allemaal een kleur: wit en geel en 
rood en zwart . Wit willen we wel op, geel willen we niet op, 
rood willen we niet op en zwart ook niet .Wit is goed doen 
en geel is zielig doen en rood is veel grapjes maken en zwart 
is pesten. 
Groetjes van Ben en Luna 
 
Kinderboeken
week 
Wij hebben het 
deze week 

over de kinderboekenweek gehad. Het thema is over 
vriendschap.  En we hebben met handvaardigheid  een 
vriendschapsplaneet gemaakt. Het was heel leuk en we 
hebben ervan genoten. 
Doei, Mounir en Yakub 
 

Knutselen 
Hallo ik ben 
Lars ik ga 
het over knutselen hebben. Ik vind knutselen leuk. Op 
maandag en vrijdag knutselen we in de klas. We hebben 
bijvoorbeeld al geverfd, een kalender gemaakt en 
gefiguurzaagd. Met juf Monica hebben we planeten 
gemaakt. We hebben ook allemaal ons eigen tekenboek. 
Groeten, Lars en Ranim 
 
Muziek 
Wij hebben muziek met de gitaar en de hele klas doet 
mee. Muziek is leuk. We doen leuke liedjes. De leukste 
liedjes zijnKeesje de Jordaan, Olga en Abacadabra.  Wij 

houden van hard meezingen.     
Groetjes, Madelief, Iris en Rosemary     
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Nieuws van groep 8 

Nieuws van groep 8 over de lunch op maandag. 
 
Gezamenlijke lunch 

Elke maandag hebben wij school lunch. 
De school lunch houdt in dat we met z’n allen naar de aula gaan. 
 In de aula hebben we tafelmanierenen kunnen we lekker met elkaar kletsen en eten. 

 
Waarom hebben we school lunch? 

We hebben school lunch omdat je dan elkaar beter leert kennen. En je te gedragen aan tafel en netjes op je 
stoel blijft zitten. We hebben dik een half uur om te eten dus dat is genoeg tijd om je lekker vol te eten.  

makkers Mirthe en Sterre  

gezonde lunch 
 

hallo allemaal iedereen kent de gezonde lunch. 
de gezonde lunch is maandag 1 oktober niet door gegaan. 
maar maandag 8 oktober wel door een misverstand met 1 oktober. 
heel veel kinderen vinden de gezonde lunch wel leuk omdat je samen 

 
 

Je hebt kaas, ham, melk, water en brood natuurlijk. 
Het is gezellig. Omdat het een gezonde school is, is er  
bruin brood. Dat is de gezonde lunch. 
groetjes junior. 
 
 
Gezonde lunch 
 

gezonde lunch is meer dat we met elkaar kunnen praten.  
We hebben pret als we met elkaar eten. 

Dit zijn de tafelmanieren waar we op moeten letten:  

-niet schreeuwen 

-niet klieren 

-niet lopen als je eet 
-niet met volle mond praten 

-niet smakken 
 

Dit was onze verhaal over de gezonde lunch  Groetjes Emirhan en Shayenna 
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Beste ouders / verzorgers, 
 

Beste ouders / verzorgers we hebben het over de schoollunch elke maandag heb we   
Schoollunch en daar eten we eten en we doen dat omdat dat gezellig en omdat het leuk is  
En we eten daar brood met kaas of, kipfilet en ook smeerkaas of hagelslag of stroop en  
Nog veel meer. We eten daar met bijna alle groepen, het is daar gezellig en we hebben                  
daar ook regels 

1. niet rennen 2. niet smakken 3. niet kliederen 4. niet met volle mond Praten 5. niet zeuren 6. zuinig zijn, en 
dat zijn de regels! ook nog zuinig zijn met het eten, samen delen. 
Ook normaal doen tegen die mensen die er werken die helpen ons met de gezonde lunch en het eten 
maken. 
het eten op de tafels zetten en Nog meer, en bijna met elke Groep en dat is heel gezellig en Ze helpen ons 
goed met de Gezonde lunch en het is leuk. 

 Groetjes sem en kenneth    
 

 

gezonde schoolLunch !            
Het is een lunch dat we op maandag gaan met ze allen eten. 
Brood is elke dag vers wij drinken melk of water.  
Onze mening is dat de schoollunch niet perse hoeft.  
Groetjes Daan en Owen       

 

 

schoolluch        
schoolluch is dat je samen in de aula gaat eten. 
Dat je samen met elkaar gaat eten. 
Het is leuk en gezellig. 
Zo leer je ook tafelmanieren en je eet daar brood. 
Je eet daar kaas hagelslag pindakaas beschuiten. 
Mariama 
 

Gezonde lunch 

Gezonde lunch is een moment om gezamenlijk te eten waar je tafelmanieren leert en moet 

hebben. 

Je kan kiezen naast wie je wilt zitten je zit met 9 personen aan een tafel. Groep 8 zit aan 

twee tafels. 

Het brood voor de lunch is vers gehaald bij de bakker. 

Wat kun je allemaal eten tijdens onze gezamenlijke lunch?Sandwich pret, kaas, pindakaas, smeerkaas kun je op je                                 

brood of crackers doen. Ook kun je beleg op je brood of 

cracker doen zoals kipfilet. Tijdens de gezamenlijke lunch 

kunnen we water of melk drinken. De gezamenlijke lunch is 

gratis en scheelt weer een dag brood meenemen naar                          

school. 

Twan en Aryan uit groep 8. 

 

Gezamenlijke lunch. 

de gezamenlijke lunch is elke maandag om kwart voor één tot kwart over een. 

elk kind mag een beleg en elk kind mag een cracker. 

het is gezellig om dat het samen bent je en leer een anderen kinderen kennen. 

we hebben half uur te tijd om te eten.                               

Groetjes Thamarah 
 

Hoi ik ben een Muron (leerling uit groep 8) 
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op deze school hebben we elke maandag een gezonde lunch in onze aula, onze leerkrachten hadden een 
vergadering.en er is iets nieuws er zijn regels.  
de kinderen  van groep 8 gokken wat voor regels er zijn. 
regel 1. 
niet smakken. 
regel 2.  
wacht totdat iedereen zit van je  groep. 
regel 3. 
hou het gezellig. 
regel 4.niet rennen. 
regel 5. hou je aan de tafel manieren. 
nou dat was het weer voor vandaag. een ding moet er nog bij en dat is: 

LEKKER ETEN!!!!!     gr muron  

 

De schoollunch 
De schoollunch is eigenlijk dat je  samen komt om met elkaar  
te eten. 
ik vind het ook wel heel gezellig 

en het scheelt ook weer brood  
meenemen. 
en je leert ook om 

netjes te eten  
en gedragen. 
en er ligt ook elke keer vers brood 

lekker toch. 
 

door: iris 
 

 

 

Gezamenlijke lunch 
 

Elke maandag gaan we met de gezamenlijk lunch naar de aula met onze groep en andere groepen. Elke 
groep die zoekt een tafel om te zitten en onze groep zoekt ook een plek om te gaan zitten wij zitten aan een 
tafel met 7 of 8 kinderen en het is echt heel leuk doordat je samen aan tafel bent en samen met elkaar kan 
kletsen.  
 

Wat kunnen we allemaal eten en drinken tijdens de gezamenlijke lunch? 

Brood,crackers,kaas,kipfilet,pindakaas,chocoladepasta, 
jam,smeerkaas en rijstwafels.  
Wie dekt de tafel? 

De tafel wordt gedekt door de praktijkgroep er 
zijn ook een paar moeders die komen helpen. 
 

Regels voor de gezamenlijke lunch: 

➤ Niet met volle mond praten. 

➤Niet smaken. 

➤met je mond dicht eten. 
 

jamaila  
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Lunch!!! 
 

We hebben weer gezonde lunch op school. 
We hebben moeders op school die ons helpen bij de lunch. 
De praktijkgroep dekken de tafels zoals, Brood, Kaas, Kipfilet, Jam,  Smeerkaas Pindakaas, 
Krakers / Rijstwafels soms Hagelslag, en natuurlijk boter. 
Als de lunch voorbij is na een half uurtje ruimen we onze eigen borden, messen en bekers op. 
Daarna doen de moeders het in de vaatwasser en dan als het klaar is netjes in de kasten en dan is 
het weer opgeruimd, Voor volgende week maandag!!! 
 

Regels: 
 

 Eet netjes. 

 Schreeuw niet door de aula. 

 Als je je brood smeert eet je dan ook op!!!! 

 Neem geen eigen eten en drinken mee!!!! 

 Vraag als je iets wil!!!! 

 Laat alles netjes achter. 

 Enz…..Enz….. nog veel meer regels. 

            
              Bedankt, Groetjes vallicia!!! 

 

 
Even voorstellen: 
                                                                     Hallo, 

Ik zal me even voorstellen ik ben Iris Elbrink en ik ben 17 jaar oud en 

ik woon in Zwolle. Ik ga naar het Landstede in Zwolle en volg hier de 

opleiding pedagogisch medewerker. En zit momenteel in mijn 2e 

leerjaar.  

De opleiding pedagogisch medewerker bestaat uit 3 keuzedelen:  

- Pedagogisch medewerker kinderopvang 

- Gespecialiseerd pedagogisch medewerker  

- Onderwijsassistent 

Ik volg hierin het keuzedeel onderwijsassistent. Dit keuzedeel 

spreekt mij het meest aan uit eerde stages waarin ik veel ervaring 

heb opgedaan. Ik heb zowel stage gelopen bij De paperclip als bij De 

parkschool. Ik loop stage op de maandag en op de dinsdag en in 

februari loop ik op woensdag stage. Ik loop stage tot eind van het 

schooljaar in groep 8.  
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