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

 
Nieuws en mededelingen van de directie 

Beste ouders en verzorgers, 
 
Operatie juf Marjan 
Juf Marjan wordt aanstaande maandag geopereerd. Zij zal een paar dagen niet op school zijn Juf Winny en 
juf Karen nemen de groepen 1&2 over.  
 
Kerst 
Wat leuk dat zoveel ouders zich hebben opgegeven om op school te komen. Ik hoorde vandaag van een 
aantal leerlingen al de meest heerlijke gerechten voorbij komen die ze gaan maken.  
 
19 december wen-dag nieuwe leerlingen 
Er hebben zich weer behoorlijk wat nieuwe leerlingen aangemeld voor onze school. Fijn dat ouders deze 
keuze hebben gemaakt voor onze school. Tijdens de rondleiding horen we altijd van ouders dat er een 
aangename sfeer hangt op school, dat het rustig in de groepen is en dat het contact tussen de leerlingen 
onderling en leerlingen met onderwijspersoneel prettig is. op woensdag 19 december mogen de nieuwe 
leerlingen een uur wennen in hun nieuwe klas. We heten ze nu alvast een warm welkom toe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BELANGRIJKE DATA VERJAARDAGEN 

19-12                            Wendag nieuwe leerlingen 
20-12                            Kerstviering 
21-12                            Alle leerlingen om 12 uur vrij  
24-12 t/m 4-1-2019  KERSTVAKANTIE 
 
11-1                              Nieuwsbrief nummer 8 

15-12 Gijs van der Veen  5 
16-12 Germawi Amine  4/5 
16-12 Esmee van Gelder  6/7 
19-12 Maren Homan                7 
23-12 Tijmen Trompetter  6 
29-12 Mike Vaassen      7/8 PRO 
  1-01 Abbygail van Arkel  3 
  1-01 Mohammed Kassar  7/8 PRO 
  2-01 Nader Alian                3 
  3-01 Alice Oosterbroek  7/8 
  4-01 Achraf Aynan       7/8 
  7-01 Djermain Fenno  6 
  7-01 Aryan Kemper     8 
  7-01 Shayenna van Veen  8 
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Aanschaf nieuwe boeken 
Vandaag is een deel van de nieuwe  
collectie boeken op school   
gekomen. Dit deel van de  
vernieuwde collectie is  
bestemd voor de bovenbouw,  
komende week volgt de  
onder en middenbouw.  
Kinderen (en leerkrachten)  
kregen nu al zin om te lezen…  
De aanschaf is  
overigens voor een klein deel  
bekostigd uit de  
opbrengst van het  
Zomerfeest, waarvoor  
dank nogmaals! 
 
 
 
Office 365 
We maken sinds ongeveer een jaar gebruik van office 365, een manier van werken via een online 
omgeving. Voordeel is dat we gemakkelijker bij bestanden kunnen bijvoorbeeld. Er kleven natuurlijk ook 
nog wel wat kinderziektes aan en soms lopen we tegen een aantal zaken aan hierin.  Aanstaande maandag 
krijgen we na schooltijd begeleiding hierin. 
 
Meer personeel 
Doordat we een goed financieel beleid voeren en groeiend zijn in onze leerlingaantallen, is besloten om 
meer personeel aan te nemen. Zo komt er een volledige leerkracht bij, een ib-er voor vier dagen en een 
onderwijsassistent voor vier dagen.  
We hebben afgelopen week een nieuwe onderwijsassistent gevonden. Ze zal starten op 14 januari en gaat 
het team vier dagen in de week versterken. Zodra ze hier aan het werk is zal ze zich verder voorstellen aan 
u in de nieuwsbrief. 
Zodra de overige functies vervuld zijn zal ik u hiervan uiteraard op de hoogte stellen. 
 
Chromebooks 
We blijven investeren in ICT. Zo zijn afgelopen half jaar alle licenties die bij onze methodes horen 
aangeschaft, is het draadloos netwerk vernieuwd, geschikt gemaakt voor het werken met grote aantallen 
chromebooks tegelijkertijd en is door de hele school Gynzy aangeschaft:  
Gynzy’s verwerkingssoftware is een adaptieve leeromgeving voor basisschoolleerlingen. Met de software 
kunnen leerlingen op hun eigen niveau met opgaven oefenen terwijl ze ondersteund worden in hun 
leerproces. De oefenstof sluit aan bij reeds aanwezige lesmethodes én bij persoonlijke leerroutes. 
Daarnaast zijn er ruim 30 extra chromebooks besteld die maandag 7 januari geleverd worden zodat meer 
leerlingen hiervan gebruik kunnen maken. 
 
Namens alle collega’s van facet, 

 

Fijn weekend  

& 

Veel leesplezier. 

J.Verweij  
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Nieuws van groep 6/7 

Onze klas 
 
Hoi, wij zijn groep 6/7! 
 
De klas kan heel rustig zijn  maar soms ook heel druk zijn. Het is een leuke klas en de meester kan goed 
gitaar spelen en dat vind de klas heel erg  leuk. Er is in een week altijd een toets   
Er zijn  veel leuke vakken. Dit zijn een paar vakken  die we hebben: 
zelfstandig werken, stil lezen, aardrijkskunden, kanjertraining, taaltrapeze, op de computer, knutselen, 
bakken, koken, muziekles van een juf.  Dat zijn de voorbeelden .    
De school zelf is een fijne school . De juffen en meesters zijn heel lief         
    
Groetjes van Esmee en Luna  

 

Sinterklaas 

Wij hebben met Sinterklaas surprises voor elkaar gemaakt. Surprises zijn mooi verpakte cadeaus. Op vijf 

december hebben we ze aan elkaar gegeven. Na de  cadeaus deden we bingo en Sinterklaas is toen 

binnengekomen  met piet. Piet wilde ook meedoen met de bingo.  Hij moest van Sint een liedje zingen 

omdat piet een valse bingo had.  We gingen ook  lekker eten.  

Van Rosemary en Ben. 

 

Gym 

Hallo wij zijn  Gabriël en Yakub. 

En we gaan het hebben over de gymlessen  

Elke donderdag krijgen we les van juf Ellen en vrijdag van meester Robin 

En we doen leuke spellen zoals bij meester Robin: trefbal voetballen, tien tellen in de rimboe en het James 

Bond spel en nog veel meer. 

Bij juf Ellen: klimmen  badminton en nog veel meer.  Gym is leuk. 

 

Pepernoten bakken 

We hebben laatst pepernoten gebakken. We konden per kind ongeveer 35 pepernoten bakken. Pepernoten 

bakken vinden wij leuk en we moesten heel lang kneden. Het  deeg rook heel erg lekker naar pepernoten. 

De pepernoten waren heel groot en sommige heel klein.  De pepernoten zijn mooi en lekker en we wilden 

bijna het deeg opeten. 

Groetjes van Madelief en 

Iris 
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Knutselen 

Hallo, ik ben Lars en ik ga het over knutselen hebben. We hebben weer een hoop gemaakt: kerststerren,  

surprises,  een tekening met dieren met op de tekening een zonsondersgang en een meisje met een 

paraplu. Ook hebben we gefiguurgezaagd.  

 

Keyboardles  

In de keyboardlessen gaan we met een tweetal op een keyboard. Van de juf mogen we dan nog niet aan 

het keyboard zitten . We leerden Old mcDonald en kerstliedjes. De lessen zijn heel leuk. 

 

Groeten van Mounir en Linardo 

 

Kerst 

We hebben de kerstboom op gezet. 

Afgelopen maandag gingen we naar de aula en juf heeft een adventkaars aangedraait. 

We gingen in de kring zingen en naar een verhaal luisteren. Het kerstverhaal gaat over Jezus. 

We kregen een envelop er zat een engel in. In de klas staat ook een adventkaars. 

 

Groeten van Belaal en Arshia  

 
 

Nieuws van groep 8 

Nieuws uit groep 8                                     

Sinterklaas is op school geweest hij is de klassen rond geweest. Hij kwam op school 

met een ambulance hij was namelijk ziek. De sint kreeg goede tips van elke klas. De 

winnaars waren groep 8 en groep 3. Groep 8 had een gezonde groente pizza 

gemaakt. Groep 3 had een soort machine waar mandarijnen uit kwamen. Allebei de 

groepen kregen een extra cadeautje van de sint.       Aryan    
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Sinterklaasviering 

De winnaar van  sinterklaas is groep 8! Wij hebben 

gemaakt een groente pizza, groep 2 werd tweedes met 

een fruitmachine. We hebben een spel gewonnen 30 

seconden. En we hebben surprises gemaakt iedereen 

was tevreden. En sinterklaas kwam ook nog. Het was 

een hele leuke dag. 

Groetjes Daan                            

 

Sinterklaas is geweest op school en we moesten dit jaar iets gezonds maken voor 

sinterklaas. Wij hadden gewonnen met de gezonde pizza en groep 3 heeft ook 

gewonnen met hun fruitmachine de winnaars kregen ook nog een prijs. Wij hebben 

30 seconden gekregen en daarna gingen we onze surprises uitpakken en iedereen 

was blij met zijn/haar cadeau en surprise. En op maandag gingen we naar aula om 

de kerst advent te openen en kregen we allemaal een envelop en daar zat een elf in 

Donderdag 20 december gaan we kerst in de klas vieren maar voor de avond gaan 

we de klas versieren en gaan we leuke dingen maken voor in de kerstboom en we 

gaan en pot maken met een tak der in. Je kunt kiezen uit twee kleuren uit goud en 

zilver. Daarom heen komt nepsneeuw en in de avond komen we dan bij elkaar om 

kers te vieren       Mirthe     

  

   KERSTVAKANTIE 

In de kerstvakantie ga ik naar Duitsland vuurwerk kopen en ga ik samen met mijn 

oma en mijn opa naar Limburg en daar ga ik met mijn oma, opa, mama, stiefvader 

en mijn broertje vuurwerk afsteken. Ik ga met mijn honden en de hond van mijn 

oma en opa gaat ook mee naar Limburg en ik ga daar ook een nachtje slapen. Ik 

ga daar ook eten en het wordt heel leuk hoop ik. 

Sem  

 

Ik ga met Twan vuurwerk afsteken en ook nog oliebollen maken met Twan en ik 

gaan ook nog naar vrienden en ons vol eten. Ook gaan we de kerstboom op maken 

of op tuigen. 

Owen  
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Nou zoals jullie weten is het bijna Kerstmis. Wij vieren dat op school door een 

kaarsje aan te steken in de aula en met een kerstdiner. We maken dan lekkere 

hapjes en eten gezellig samen. We zetten ook de kerstboom op en versieren het. 

We hebben ook een Stal in de klas waar de herders, schapen, ossen, ezels, Jozef en 

Maria plaats vinden. We gaan ook potten met kaarsen erin maken. We hebben ook 

een taak met Juf Iris. Dan moet je van ijsstokjes leuke dingen maken voor in de 

boom om op te hangen, en bij Juf Herma gaan we flessen vullen met gekleurde 

takken. We gaan dan de fles met azijn schoonmaken, daarna lijmen we het. En dan 

drukken we de fles in de sneeuw. Als we de takken gespoten hebben met de 

spuitbus, doen we de takken in de fles en doen we er kerstballen aan. Leuke taken, 

toch? 

Groetjes leerling Emirhan van groep 8 

 

Wij vieren kerst op school. Elke klas heeft een kerstboom. Wij maken kerst 

versieren en die hang we in de boom .We gaan elke maandag naar de aula 

om een kaarsje te branden. 

Mariama  

De ouders mogen komen in het fietsenhok. 
We gaan allemaal hapjes en drankjes maken. 

We dragen mooie kleding. 
We gaan kerstpotje maken. 

Ik ga mini pizza maken. 
Ik vind kerst gezellig met mij familie 

met cadeaus en hapjes en drankjes en met kerstmuziek. 
 

Groetjes Thamarah van groep 8 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                              beste 
ouder ( s ) / verzorger ( s ), 

Het is weer bijna kerst. We vieren advent op school tijdens een blok, dus dan 
slaan we een blok over, zodat we met zijn allen samen kunnen zijn, Juf 
Hanneke is zo lief om dingen over kerst te vertellen tijdens de advent viering. 
En de eerste lamp/kaars brandt al mooi. Donderdag 20 december van 17:00 - 
18:30 uur zal de kerstviering plaatsvinden op school!! Uw kind komt dan in 
zijn/haar outfit natuurlijk en mogen tussen 16:45 - 17:00 uur naar de klas 
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gebracht worden. En het wordt natuurlijk heel gezellig en vergeet niet aan je 
leerkracht te vragen wat je mee moet nemen naar school of mailen mag 
ook!!!  
Alvast veel plezier en alvast fijne feestdagen!! 
Groetjes Vallicia  
 

   

Sinterklaas is bij ons langs geweest en weet je sinterklaas vond onzengroente pizza 

het lekkerste dus wij hebben dus de eerste prijs gewonnen. En de surprises waren 

ook heel mooi .Maar nu is sinterklaas naar Spanje en de kerstman is er weer. En wij 

hebben ook de kerstboom al staan en versiert dus wij zijn er helemaal klaar voor. 

Merry X Mas    

Iris 

 
10 December 2018 zijn we met alle groepen naar de aula geweest. 
Juf Hanneke heeft uitgelegd waarom we kerst vieren. 
We hebben de eerst kaars/lamp aan gedaan er zat een envelopje bij. er zat 
een kaart in er stond een engeltje op. Donderdag 20 December van 17:00 - 
18:30 uur zal de kerstviering plaatsvinden op school! 
dan mogen alle kinderen de lekkere hapjes meenemen. 
Trek je mooiste kleren aan naar school.  
Het wordt een gezellige avond! 
Groetjes Shayenna 
 
kerstviering 

Donderdag 20 december is er kerstviering alle kinderen mogen komen met hapjes 

en iedereen komt netjes met nette schoenen kleren. De kerstviering wordt gevierd in 

onze eigen klas we hebben ook versieringen gemaakt. We hebben ook voor ouders 
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ook een soort kerstviering alleen als de ouders het leuk vinden. We hebben 

drankjes hapjes van als het wordt superleuk. 

Junior  

 

 

We zijn op school met sinterklaas spelletjes gedaan en een prijs gewonnen. 
Samen met groep 3, groep3 had een mandarijnen machine. Groep 8 had een 
gezonde pizza gemaakt, en de twee winnaars kregen een extra cadeau, dat 
cadeau was 30 secondes waar je dingen moet omschrijven zonder het woord 
te zeggen. 
Mr. Kenneth 
 

                                                                               

Fijne feestdagen allemaal.  

Groep 8 
Nieuws over de bloembollenactie 

 

Bloembollenactie 2018! 

 
De bloembollenactie die we in oktober jl. hebben georganiseerd hebben, heeft maar liefst een totaalbedrag 

opgeleverd van: 
 

€ 1169,40  
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Van dit geweldige bedrag is reeds€  600,00  gedoneerd aan de ramp in Sulawesi in Indonesië. 
De organisatie: Save the Children die daar actief is, heeft dit bedrag in ontvangst genomen. 

 
Het overige bedrag is ingezet voor de aanschaf van o.a.; 

- Nieuwe leesboeken, 
- Luisterboeken voor dyslectische kinderen, 

- Gereedschap voor in de schooltuin. 
We willen alle kinderen, ouders, opa’s, oma’s en ander kopers bedanken voor hun bijdrage aan dit bedrag. 
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