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Nieuws en mededelingen van de directie
Beste ouders en verzorgers,
Opbrengst zomerfeest
Net voor de zomervakantie hebben we een zomerfeest gehouden. Een geslaagd feest onder mooie
weersomstandigheden waar iedereen zijn steentje aan heeft bijgedragen in de vorm van DJ; taarten
bakken; plein versieren; bij de spelletjes helpen etc.
De kinderen (en hopelijk ook ouders) hebben
genoten!
De opbrengst was destijds ongeveer 600 euro.
Daar is inmiddels een nieuwe geluidsinstallatie op
school voor aangeschaft (die we al hebben
kunnen gebruiken bij de informatieavond op
17 september).
Naar aanleiding van een opmerking van een ouder
die hierin berichtgeving had gemist, is bovenstaand bericht
geplaatst.
Als u informatie mist hoor ik dat graag van u, we
hechten namelijk grote waarde aan een goede
open, opbouwende communicatie en samenwerking met ouders waarbij we tips ter harte nemen.
Denkgesprekjes
Vandaag hebben de studenten van de logopedieopleiding een workshop gegeven aan belangstellende
ouders van groep 1-2 over zogenaamde denkgesprekjes. Wat zijn open en gesloten vragen en hoe kunnen
we kinderen prikkelen tot meer taalgebruik. Fijn dat er zoveel ouders waren die de moeite hebben
genomen om te komen om te komen. Samen, school en ouders, zetten we ons in voor een mooie
ontwikkeling van kinderen.
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Inloopmoment technisch lezen
We hadden vandaag een inloopmoment technisch lezen. We kiezen bewust voor een aantal momenten per
jaar zodat ouders in de klassen kunnen kijken hoe er les wordt gegeven. Los van de verhalen van de
kinderen kunnen ouders op deze manier met eigen ogen zien hoe er les wordt gegeven, wat de interactie
en samenwerking is tussen leerkracht en leerling en hoe de sfeer is op school.
Jammer dat de andere momenten van afgelopen week niet door konden gaan, die gaan we opnieuw
inplannen, daar krijgt u in de volgende nieuwsbrief nieuwe data voor.
Nieuwe OR
In deze nieuwsbrief stelt de nieuwe OR zich voor. We hebben inmiddels al een aantal vergaderingen gehad
die goed zijn verlopen. De nieuwe OR is erg gemotiveerd om een goede bijdrage te leveren aan school.
Prachtig dat er vanuit de ouders een spontaan initiatief is geweest voor de invulling.
De ouderhulplijst waar alle ouders op in konden tekenen is verwerkt, de nieuwe OR heeft deze inmiddels in
bezit en zal daar waar nodig dankbaar gebruik van maken. De OR heeft een eigen e-mailadres:
or.sbofacet@catent.nl
Koffie-uurtje op 14 november
Woensdag 14 november houden we een koffie-uurtje. Tijdens het koffie-uurtje kunt u op een informele
manier onder het genot van een bakje koffie met de directie en met elkaar in gesprek over allerhande
zaken. Zaken die u opvallen, zaken waar u een mooi idee voor heeft, zaken waar u zich zorgen over maakt,
zaken waar u trots op bent, zaken waar u een tip voor heeft. Kortom laagdrempelig werken aan een goede
samenwerking met elkaar.
Ouderbijdrage
Vandaag krijgen alle leerlingen een brief mee over de ouderbijdrage. Ook is hij als bijlage toegevoegd.
Scholing Kanjertraining
Een aantal leerkrachten hebben de afgelopen twee dagen scholing Kanjertraining gevolgd. Dit is een
verplichte scholing. De basistraining duurt in totaal 3 dagen. Helaas waren er geen vervangers beschikbaar
en kreeg ik zelfs op woensdag nog een melding dat het niet gelukt was voor de dag erop een vervanger te
vinden. Ik heb de organisatie die de vervangers aanstuurt gevraagd om eerder met deze informatie te
komen, op deze manier is het voor ons en u als ouder namelijk erg lastig om nog een en ander te regelen.
30 januari 2019 is de 3e scholingsdag, dan wordt het ingevuld door eigen personeel. Feit is dat het nu al
behoorlijk lastig is om vervangers te vinden, dat terwijl de griepgolf nog niet eens aan de orde is. Laten we
er het beste maar van hopen en zuinig op onze docenten zijn!
Extra personeel
De begroting van komend jaar laat toe dat we extra kunnen investeren in personeel. Dat gaan we dan ook
doen.
Per 1 januari 2019 zijn er de volgende vacatures:




4 dagen onderwijsassistent.
2 dagen ib extra. Dat betekent dat naast meester Maurice nog iemand voor 2 dagen per week
aangesteld gaat worden.
5 dagen groepsdocent.

Op deze manier blijven we investeren i de kwaliteit van onze (en uw)school.
Drinkbekers
Alle leerlingen krijgen binnenkort een drinkbeker van school. Ik wacht nu nog op het ontwerp, het logo van
de school komt er namelijk op te staan. De leverancier is in ieder geval nog niet echt vlotjes hierin. Ik ga er
vanuit dat dit binnen afzienbare tijd klaar is.
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Meester Theo,
Meester Theo is wederom opgenomen in het ziekenhuis en geopereerd aan zijn voet. Voor meester Theo
een teleurstelling, maar zoals altijd is hij positief ingesteld. Hij zal de komende weken moeten revalideren,
ik zal u op de hoogte houden van zijn toestand. Lijkt het u leuk om een kaartje te sturen dan kan dat naar:
Willemsvaart 1-704;
8019AA Zwolle
Reken-coördinator
Tot de kerstvakantie gaat onze reken coördinator (juf Reina) op vrijdag aandacht besteden aan het
opzetten van de zogenaamde “rekenmuurtjes” bestemd voor leerlingen die extra ondersteuning bij
rekenen kunnen gebruiken. juf Reina zal op vrijdag vervangen worden door juf Rianne.
Namens het team, veel leesplezier gewenst
en alvast een prettig weekend.
John Verweij

Nieuws van 1/2
De donderdag vóór de herfstvakantie hebben de de kinderboekenweek afgesloten met het maken van een
vriendschapsschilderij. Dat was best veel werk. Eerst moesten we heel goed naar het digibord kijken want
daar liet juf allemaal voorbeelden zien. We leerden dat we ieder figuur met een andere kleur moesten
inkleuren. Allerlei kleurtjes door elkaar? Nee dat was dit keer NIET de bedoeling en……. we hebben ons
allemaal aan de opdracht gehouden. Daarna een schilderdoek insmeren met behangerslijm. Dat was een
heerlijk knoeiwerkje en als laatste een hand vol confetti uitstrooien over het schilderdoek. Ons kleurwerk
erop en….. KLAAR! Wat zijn we er trots op!
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En dan moesten er natuurlijk ook nog
verjaardagen gevierd worden. In de
herfstvakantie werd Willem n6 jaar en
woensdag is Macson 5 jaar geworden.
Dat was dus 2x feest.

Macson

Willem

Als laatste willen we U nog iets heel moois laten zien. We hebben namelijk van Marieke, moeder van
Rohendley (kleutergroep)en Gino (groep 7) een super mooi schilderij gekregen. Ze heeft dit voor ons
gemaakt omdat onze groep eigenlijk de Pluk en de Pettefletgroep heet.

Het heeft een mooi plekje bij ons in de groep en we zijn er allemaal héél erg blij mee. We zeggen dan ook
allemaal…….

Marieke, hartelijk bedankt!
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Nieuws over de Gezonde school
Gezonde Week

Schoolfruit Nationaal Schoolontbijt

5 november t/m 9 november 2018

Maandag 5 november
Start van de Gezonde Week.
Tijdens deze week beginnen alle groepen met het lesprogramma:
Smaaklessen.
Smaaklessen is een lesprogramma over eten.
Door te proeven, voelen, horen, ruiken en kijken verkennen kinderen hun eten.
Smaaklessen is gebaseerd op een idee van TV-kok Pierre Wind.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.smaaklessen.nl
Donderdag 8 november
Het Nationaal Schoolontbijt.
Natuurlijk doen wij ook dit schooljaar weer mee! Goed ontbijten is namelijk erg belangrijk.
Thuis ontbijten hoeft vandaag niet want we ontbijten gezamenlijk op school.
Wilt u meer lezen en weten over het Nationaal Schoolontbijt dan kunt u kijken op
www.nationaalschoolontbijt.nl en u krijgt nog digitale nieuwsbrief van het Nationaal Schoolontbijt.
Maandag 12 november
Wij zijn dit schooljaar weer ingeloot voor Schoolfruit en – groenten. Dit betekent dat alle kinderen
gedurende de periode van 12 november 2018 t/m 19 april 2019 3x per week gratis groenten en fruit
krijgen. Op woensdag, donderdag en vrijdag hoeft u tijdens deze periode géén groenten of fruit mee te
geven.
Wilt u meer weten over Schoolfruit dan kunt u kijken op www.schoolfruit.nu

Nieuws van de OR
Even voorstellen:
Mijn naam is Marieke Halff. Ik ben getrouwd met Gertjan en samen hebben we twee kinderen. Ilse (9) en
Gijs (4). Ilse gaat sinds dit schooljaar naar Facet en zit in groep 6/7 bij Meester Anton. Sinds de start van het
schooljaar zit ik met veel plezier in de nieuwe ouderraad. Samen met nog een aantal enthousiaste ouders
komen we een aantal keer per jaar bij elkaar en bespreken we de activiteiten die op school georganiseerd
worden. Denk hierbij aan sinterklaas, kerst, pasen, avondvierdaagse, zomerfeest, etc. We denken mee met
het team en organiseren hulp van ouders bij de activiteiten. Hierbij zullen we dus ook een beroep op u
doen. Ik vind het belangrijk om als ouder bij te dragen en heb gemerkt dat de hulp enorm gewaardeerd
wordt door de leerkrachten. Met elkaar zorgen we voor een fijne plek voor onze kinderen! Kunnen we
rekenen op uw hulp?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hallo,
Ik ben Bianca Tekkelenburg, moeder van Justin en Robin.
Ik zit sinds dit jaar weer in de ouderraad.
Vind het super leuk om te doen. Wij helpen en denken mee voor de activiteiten van school. En dat de
kinderen zich herinneren dat ze een super leuke tijd hadden op het facet!!
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Hallo allemaal,
Ik zal mezelf even voorstellen; ik ben Sibel Süslü (39 jr. ) getrouwd met Tahsin Süslü en moeder van 2
kinderen (Arda 11 jr. en Defne 15 jr.).
Sinds 2001 werk ik bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland als managementondersteuner voor 4
managers. In mijn vrije tijd doe ik graag de volgende activiteiten: sporten, koken en afspreken met
vriendinnen.
De komende periode maak ik deel uit van het team OR. Heb je vragen, mail dan naar
or.sbofacet@catent.nl.
Met vriendelijke groet,
Sibel Süslü
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mijn naam is Kim Westendorp ik ben 38 jaar en ik ben een alleenstaande moeder van mijn dochter
Caithlynn in groep 5. We wonen in de wipstrik in Zwolle.
Ik heb me aangemeld voor de OR omdat ik graag betrokken wil zijn bij de school. Ik wil er graag zijn voor de
kinderen maar ook een ondersteunende functie hebben voor de docenten en andere vrijwilligers zodat we
met ons allen nog een paar mooie jaren hebben op deze geweldige school.
Groeten Kim Westendorp

Van links naar rechts: Marieke, Bianca, Sibel en Kim
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