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Nieuws en mededelingen van de directie
Beste ouders en verzorgers,
Studiedag dinsdag 20 november 2018
Komende dinsdag zijn alle leerlingen vrij in verband met een studiedag voor het team.
We gaan tijdens de studiedag verder met het traject van visie naar leerkrachtgedrag: Op welke wijze
kunnen we als team, alle leerlingen van sbo Facet laten schitteren, hen laten ervaren dat ze het kunnen, dat
ze het zelf kunnen en dat ze erbij horen.
Overige punten:
 Taakbeleid wordt besproken;
 We gaan het rapport zoals deze nu gebruikt wordt evalueren;
 We bespreken op het gebied van spelling hoe er op een uniforme manier lesgegeven kan worden in
alle groepen.
 Bespreking werkdruk.
Schoolfruit
Zoals u verderop in de nieuwsbrief kunt lezen zijn we weer ingeloot voor het project schoolfruit. Komende
week staat er waspeen, banaan en peer op het menu. Op woensdag donderdag en vrijdag hoeft u dus geen
fruit mee te geven.
Roken
Helaas wordt er nog steeds door een aantal ouders gerookt vlakbij het schoolplein, ondanks herhaaldelijke
verzoeken dit niet te doen. Leerlingen van onze school vinden het vervelend en vragen of het kan stoppen
en ook van andere ouders krijg ik de vraag of dit niet anders kan. Ik zou het in ieder geval mooi vinden om
rondom de ingang van het schoolplein, waar kinderen in en uitlopen, een rookvrije zone te hebben.
Hulp lunch
De vier moeders die ons helpen bij de lunch die aan uw kind(eren) wordt aangeboden, leveren een
fantastische bijdrage aan de school. het loopt “gesmeerd” en we zijn erg blij met hen!
Te laat komen
Regelmatig zie ik dat sommige leerlingen net vijf minuten te laat zijn op school. Kunt u ervoor zorgen dat de
kinderen op tijd op school gebracht worden, dat schept meer rust.
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Voorleeswedstrijd
Afgelopen week hebben een
voorleeswedstrijd gehouden.
And the winner is:

Vrijwillige ouderbijdrage
U heeft twee weken geleden een brief gekregen over de vrijwillige ouderbijdrage.
De bijdrage is niet verplicht maar vrijwillig, er worden een aantal zaken uit betaald die “de krenten in de
brei” zijn voor de kinderen. Het is prettig als dit bedrag betaald kan worden, dus als dit aan uw aandacht is
ontsnapt kunt u hier wellicht nog even aan denken.
Typecursus groep 7 en 8
Als school hebben we een typecursus ingekocht. De groepen 7 en 8 zijn hiermee gestart op school.
Leerlingen en leerkrachten zijn enthousiast. Er bestaat de mogelijkheid om ook thuis te gaan oefenen voor
groep 7 en 8. Als u dit graag wilt doen, kunt u dit aangeven bij de meester of juf. Daar krijgt u dan een brief
van met een activeringscode voor thuisgebruik.
Keyboard-les
Er zijn inmiddels een aantal keyboardlessen geweest, gegeven
door een externe docent. Deze kwam vandaag bij me om te zeggen
dat alle kinderen dit geweldig vinden. Ze zei letterlijk:
“ik ga met een enorme glimlach het weekend in”.

Namens het team, veel leesplezier gewenst
en alvast een prettig weekend(met een grote glimlach).
John Verweij
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Nieuws van 3
We werken over de boom in groep 3
Over het thema boom, is veel te vertellen en te ontdekken.
We kennen inmiddels alle onderdelen van een boom en we
weten waarom in de herfst de bladeren van de bomen
vallen.
Met woordenschat hebben we van alles geleerd over de
vruchten van de boom en we hebben thuis gezocht naar de
vruchten van verschillende bomen en deze hebben de
kinderen meegenomen voor de herfst tafel. Zo kwamen we
ook bij de appel. Samen hebben we eerst gepraat over de
onderdelen van de appel (volgens de DGM manier) en
daarna zijn we aan de slag gegaan met het maken van
appelmoes. Nader vond het zo leuk dat nader i.p.v. fruit,
thuis zelf appelmoes had gemaakt en dit mee nam voor in de
ochtend pauze. En lekker dat hij het vond. Eigenlijk was
iedereen wel een beetje jaloers.
Ook zijn we naar het bos geweest opzoek naar tamme -,of paarde kastanjes,
beukennootjes , eikels, dennenappels, sparrenappels, elzenpropjes, esdoorn
vleugeltjes etc. De kinderen herkenden verschillende bladeren en wisten welk
blad er bij welke boom hoorde. Ook dit hadden we een keer geoefend op school.
Na de boswandeling hebben we ons zelf nog getrakteerd op een bezoekje aan de
kinderboerderij. Dat was ook super leuk. We kregen voor de verschillende dieren
allemaal voer en we mochten zelfs in de hokken om de dieren te voeren en je
mocht de dieren ook aaien. De mevrouw van de kinderboerderij legde uit hoe we
met de dieren om moesten gaan en zo deden wij het ook. Hieronder zie je ook
dat de dieren naar de kinderen toe gaan i.p.v. dat je achter de dieren aan holt. Nu
weet je zeker dat het dier het leuk vindt, want het kiest er zelf voor om te komen.
Dit gaan we zeker vaker doen, want we vonden het zo bijzonder.

Groetjes uit groep 3
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Nieuws van groep 5
Een dag in groep 5...
Caithlynn: ‘Wij komen eerst rustig binnen’.
Mano: ‘Juf vertelt dan wat we allemaal doen op een dag’.
Rick: ‘Dan gaan we naar rekenen. Ik leer hier keersommen en normale sommen’.
Chelsey: ‘Dan hebben we technisch of begrijpend lezen. Met begrijpend lezen maak ik in groepjes
opdrachten over een verhaal. Bij technisch lezen gaan we altijd race-lezen. Dit vind ik leuk want dan zet juf
de timer en moet ik heel snel lezen. Dan mag je elkaar helpen om foutloos te lezen.’
Mano: ‘Dan gaat de bel! We spelen dan lekker buiten. We zoeken vrienden op en gaan daarmee spelen’.
Dario: ‘Hierna gaan we fruit eten en drinken’. Op woensdag, donderdag en vrijdag hebben we nu
schoolfruit, dit vind ik heel leuk. We kunnen dan nieuwe dingen proeven, ik vond donderdag de sinaasappel
erg lekker!’
Joan: ’Ook kijken we na de pauze naar onze gevoelens. We hangen onze knijper met eigen naam bij het
juiste gevoel. Ben je boos dan zet je je knijper hierbij. Juf kijkt naar alle knijpers. Als je boos of verdrietig
bent dan lost juf dit samen met jou op.’
Gijs: ‘Spelling. Ik vind dit leuk, vooral de dictees. We leren allemaal categorieën. Hierdoor kan ik beter lezen
en schrijven.’
Vigo: ’Meestal heb je na spelling aardrijkskunde, catechese, klokkijken, schrijven of verkeer. Ik vind
catechese best wel leuk omdat juf dan voorleest.’
Caithlynn: ‘Bij verkeer leer je hoe je het op de weg moet doen, wat de borden betekenen en dan weet je
ook hoe je het thuis moet doen. Je kunt alles thuis proberen wat je bij verkeer leert.’
Noud: ‘Soms gaan we eten in de kantine. Ik vind dit gezellig want dan zitten we samen aan tafels en kunnen
we gezellig kletsen. Je leert tafelmanieren en wat gezond eten is.’
Michelle: ‘Dan is het tijd voor pauze. Ik vind spelen op het grote plein het leukst.’
Mitchel: ‘Op donderdag gymmen we na de grote pauze. Juf Ellen geeft leuke lessen. Ik leer samen spelen,
ook leren we dit in de grote pauze.’
Bryan: ‘We gymmen leuk, heel soms is er ruzie, maar dat lossen we ook
weer op! Kanjertraining vind ik ook leuk. We horen hier leuke verhalen,
waar we dingen van kunnen leren. Vragen beantwoorden, rollenspellen
spelen en vertrouwensoefeningen doen.’
Esmee: ‘Ik vind Kanjertraining het leukst op school, ik luister graag naar
de verhalen.’
Joan: ‘We doen heel veel samen in onze klas. In groepjes,
muziekdingen, nieuwe liedjes en met instrumenten. We hebben
daarmee veel plezier.’
Rick: ‘We knutselen altijd leuke dingen. Voor 11 november maakten we
een lampion, ook een spin daarbij. De mensen aan de deuren die
vonden ze heel mooi.’
Yannick: ‘Dit was een dag in groep 5. Voordat we naar huis gaan doen
we iets leuks, ik vind het leuk op sbo Facet!’
Vigo: ‘Toen kwam er een olifant aan, en die blies deze dag uit...!’
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Nieuws van de Praktijkgroep

Te koop!
Handige veter strik plankjes om uw kind het veter strikken te leren. Gemaakt
door de Praktijkgroep! Kosten: slechts €2,-. Van de opbrengst zullen wij
nieuwe pannen kopen.
Af te halen elke schooldag vanaf 08:40 uur in de Praktijkgroep.

Nieuws van sport en bewegen
Het Schoolzwemkampioenschap 2019!
Ook dit jaar willen we met Facet weer graag met één of twee teams deelnemen aan het
schoolzwemkampioenschap.
Dit evenement vindt plaats op woensdagmiddag 23 en/of 30 januari 2019.
Een team bestaat uit 6 personen, waarvan 2 leerlingen uit groep 3/4, 2 leerlingen uit groep 5/6 en 2
leerlingen uit groep 7/8.
Deelnemers aan het Schoolzwemkampioenschap dienen minimaal in het bezit te zijn van zwemdiploma A
en moeten het leuk vinden om zo snel mogelijk één of twee banen in het grote zwembad te zwemmen!
De zwemafstanden die worden gezwommen in het 25 meter bad zijn:
1. 6x25 Vrijeslag (Vrijeslag = schoolslag of borstcrawl of rugslag) : het hele team
2. 50 Vrijeslag : leerlingen uit groep 7 en 8
3. 25 Vrijeslag : leerlingen uit groep 5 en 6
4. 25 Vrijeslag : leerlingen uit groep 3 en 4
5. 50 Rugslag : leerlingen uit groep 7 en 8
6. 25 Rugslag : leerlingen uit groep 5 en 6
7. 25 Rugslag : leerlingen uit groep 3 en 4
Vindt uw kind het leuk om mee te doen geef hem of haar dan vóór donderdag 29 november op bij juf
Ellen. Dit kan via de mail: e.hiemstra@catent.nl , telefonisch: 038 4234780 of kom even langs na schooltijd.
Bij (te)veel opgaves wordt er geloot!

Nieuws over schoolfruit
EU-Schoolfruit
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. Wanneer uw kind iets niet lust of op kan geven wij, indien mogelijk, het fruit of de groenten mee
naar huis zodat iemand anders uit het gezin ervan kan genieten!Wilt u meer weten over EU-Schoolfruit dan
kunt u kijken op www.euschoolfruit.nl
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