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Nieuws en mededelingen van de directie
Ouderbijdrage
Een paar weken geleden heeft u via de school een brief en een mail gekregen waarin wij een ouderbijdrage
vragen van 17,50. Van dit geld worden allerlei activiteiten voor uw zoon/dochter georganiseerd waaronder
ook het Sinterklaasfeest.
Voor dit Sinterklaasfeest hebben wij een begroting gemaakt van 5,50 per kind. Van deze € 5,50 wordt:
een cadeautje gekocht voor € 4,-,.
worden er traktaties in de vorm van pepernoten, drinken, iets lekkers in de schoen, speculaas en een zakje
pepernoten per kind verstrekt
en Sinterklaas en zijn 2 Pieten krijgen hiervan een vrijwilligers vergoeding.
Uit onze administratie blijkt dat er op dit moment een aantal ouders al wel de bijdrage hebben betaald,
waarvoor onze hartelijke dank! Helaas zijn er ook veel ouders die de € 17,50 nog niet hebben betaald.
Wij als OR willen u daarom nogmaals dringend vragen alsnog de ouderbijdrage te betalen. Sinterklaas is
een grote kostenpost en slaat een gat in onze financiën. Wij zullen ons als OR moeten beraden of we de
schoolactiviteiten in de huidige vorm voort kunnen zetten.
Subsidieverlenging
Al een aantal jaren krijgen wij subsidie om ons cultuuronderwijs vorm te geven. Het verkrijgen van subsidie
is afhankelijk van een aantal factoren. Zo moet je als school bijvoorbeeld zorgen voor een doorgaande lijn,
moeten er evaluaties geschreven worden en wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van docenten op het
gebied van cultuur. Hier heb ik samen met de cultuur coördinator van sbo Facet, juf Lisbeth, afgelopen
week een gesprek over gehad met vertegenwoordigers van de Stadkamer. Deze vertegenwoordigers waren
uitermate tevreden hoe Facet op een kwalitatief goede manier enthousiast vorm geeft aan
cultuureducatie. Alle verantwoordingsdocumenten waren op orde en er is besloten om de subsidie in ieder
geval nog twee jaar te verstrekken aan Facet. Voor de leerlingen van ons fantastisch: ook de komende jaren
hebben we voldoende budget om alle culturele uitstapjes, muzieklessen, voorstellingen etc. te blijven
volgen.
Het behalen van dit resultaat kan alleen wanneer we een team hebben die zich hiervoor allemaal inzetten
en een cultuur coördinator die daarin aanjager is. Dus bij deze een compliment voor het speciale team van
Facet.
Kerstviering
Op donderdag 20 december onder schooltijd wordt de kerstviering met onze leerlingen gehouden. Tussen
17.00-19.00 vindt er een Kerstactiviteit plaats, hierover krijgt u komende week een brief mee met verdere
informatie. De Kerstcommissie zal over het exacte programma komende maandag verder vergaderen. We
gaan er in ieder geval een gezellige viering van maken.
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Kerstvakantie
De kerstvakantie start op 21 december om 12.00 uur. Dat betekent dat alle leerlingen vrijdagmiddag 21
december vrij zijn.
Wijkagent
Een aantal weken geleden is er op vrijdagmiddag een vervelende situatie geweest met een aantal kinderen
niet afkomstig van Facet. Kinderen van 14 jaar die een aantal van onze leerlingen uitscholden. Hierop heb ik
een melding gedaan bij de politie. Na overleg met de wijkagent is achterhaald wie dit waren en heeft de
wijkagent een bezoek gebracht aan hen. Afgesproken is dat wanneer deze kinderen zich nogmaals op een
vervelende manier gedragen op Facet we een verbod geven om zich op of bij onze school te mogen
begeven, op straffe van een taakstraf via HALT. We hebben sindsdien geen last meer gehad, dus ik ga er
vanuit dat de boodschap helder is overgekomen.
Nieuwe verlichting in school
Misschien heeft u het al gezien, alle gangen zijn inmiddels voorzien van nieuwe LED verlichting.
Drinkbidons
De bidons voor alle leerlingen van sbo Facet zijn inmiddels twee weken geleden besteld. Ik heb afgesproken
dat ze voor de kerstvakantie geleverd worden, gezien de drukte hoop ik dat het lukt en anders wordt het na
de Kerstvakantie.
Vragenlijst
Aanstaande maandag krijgt u een digitale vragenlijst. Met deze vragenlijst willen we informatie verkrijgen
over het verbeteren van de kwaliteit van onze school. De vragenlijst is opgesteld samen met de MR
Het is voor ons erg belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de vragenlijst invullen zodat de uitkomsten
representatief zijn. Voor het invullen van de vragenlijst heeft u twee weken de tijd. Wanneer u niet in de
mogelijkheid bent om de vragen lijst in te vullen,. Kunt u dit aangeven op school en krijgt u de gelegenheid
de vragenlijst op school in te vullen. Alvast bedankt voor u medewerking

Nieuws van groep 6
In deze sinterklaas tijd is het leuk om ook nieuwe spelletjes te leren: we
leerden het spel ‘Zwarte Pieten', wie heeft als laatste kaart de zwarte piet?
We leerden ook een sinterklaasliedje op het keyboard, super leuk!
Het nieuws dat Sinterklaas ziek is hebben wiij ook gehoord. We maken voor
Sinterklaas een gezond plan. Dat komt mooi uit omdat we sinds een paar
weken weer schoolfruit krijgen! We hebben hier leuke tips voor...: gezond eten
en drinken, dan is de Sint zo weer beter en hopen we dat hij volgende week
ons kan verblijden met een bezoek!
Groeten van groep 4.
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Nieuws van groep 6
Keyboardles
Op 16 november kregen we keyboardles van juf Cindy.
ze had een stuk of 8 keyboards opgesteld.
In tweetallen gingen we erachter zitten.
Wel op een afstandje, want ze wilde ons eerst wat belangrijke dingen uitleggen.
Wat ze erg goed gedaan had, was, dat ze op de toetsen gekleurde rondjes had geplakt. Dezelfde rondjes,
maar dan veel groter, had ze aan de muur opgehangen.
Zo konden we makkelijker de juiste toon spelen.
We oefenden het liedje “Old MacDonald had a farm”.
Eerst regel voor regel, maar op het eind speelden we het liedje achter elkaar.
We hebben er erg vel lol aan beleefd.
En vonden het jammer, dat de les al zo snel voorbij was.
Hieronder wat foto’s:
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Verder weten de leerlingen uit groep 6 heel veel over gamen.
Fortnite en Roblox zijn zeer populair.
Die willen ze ook graag in de klas spelen, maar helaas.
Dat is echt iets voor thuis.
Silas heeft een korte geschiedenis over games en zo
opgeschreven:
Nintendo begon met speelkaarten en dat was in
Japan.
Maar we gaan dat overslaan.
In 1980 kwam het Nintendo entertainment
systeem.
Het was het beste ding in de hele wereld.
Er kwamen Mario en Duckhunt en in 1996 kwam
de super Nintendo.
Er kwamen nog betere spelen zoals Mario R.P.G en Magenman 4.
In 1988 kwam de GAME BOY, de eerste speelcomputer die je kunt vasthouden.
Nu zijn we druk bezig met Sinterklaas.
We figuurzagen een Zwarte Piet, hebben er al eentje van papier gemaakt.
En een tekening van Sinterklaas, die we netjes in een lijstje ophangen.
Elke dag zingen we Sinterklaasliedjes en lezen we voor uit een mooi leesboek:
“Sinterklaas zakt door zijn paard”.
Volgende week komt ie dan eindelijk.
We gaan dat vieren met surprises, die we voor elkaar maken.
Met een gedichtje erbij.
Daar hebben we heel veel zin in!

Nieuws van groep Praktijkgroep
Afgelopen dinsdagmiddag zijn we met groep 8 naar Talentstad geweest. We hebben daar workshops
gevolgd op het gebied van groen, creatief en
koken. Wat betreft dat laatste: de kokkin
(mevrouw de Jonge) gaf Facet een compliment!
Het valt op dat kinderen van Facet een
voorsprong hebben op andere 1- jaars wat
betreft het koken! Tja, wij weten bijvoorbeeld al
lang wat mis-en-place inhoudt..
Het saucijzenbroodje was voor ons daarom niet
echt moeilijk, maar wel lekker!
Naast het koken kregen we ook nog les in
bloemschikken met o.a. grote chrysanten,
gerbera’s en asters. Bij creatief maakten we een
armband.
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Kortom: het was een leerzame, gezellige middag. Met dank aan de ouders die mede voor het vervoer
zorgden!
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