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Nieuws en mededelingen van de directie
Rapportgesprekken
Afgelopen week werden de rapportgesprekken gehouden. Prettig om te merken dat u als ouder betrokken
bent bij uw kind(eren). Een mooi moment om te bespreken hoe de kinderen op Facet gegroeid zijn en waar
de komende periode aan gewerkt kan worden. Samen zorgen voor een schitterende basisschool-tijd.
Komende week vinden de schoolverlatersgesprekken plaats.
Nieuwe onderwijsassistent.
Hallo allemaal,
Mijn naam is Iris Ruijsch en sinds 14 januari ben ik
onderwijsassistent op Facet. Jullie zullen mij op
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag op
school tegenkomen. Naast mijn werk op Facet doe ik
de deeltijdstudie aan de Katholieke Pabo in Zwolle.
Afgelopen weken heb ik in de groepen meegekeken
en al veel kinderen ontmoet. Wanneer de nieuwe
blokindeling bekend is, zal besloten worden in welke
klassen ik komende tijd aan de slag mag. Ik heb er veel zin in!
Groetjes juf Iris
Nieuwe juffen.
Afgelopen twee weken hebben we sollicitatiegesprekken gevoerd met een aantal kandidaten. Binnenkort
starten twee nieuwe docenten bij ons op school, Juf Bertine Meijer (vier dagen) en juf Miranda Pruim (twee
dagen). Wanneer exact zal mede afhangen van hun opzegtermijn bij de huidige werkgever. Uiterlijk 1 mei
zullen ze starten. Zoals het nu staat wordt er een nieuwe groep opgestart. Ook zij zullen zich binnenkort
aan u voorstellen.
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Nieuwe ib-er.
De procedure voor een nieuwe ib-er is inmiddels ook afgerond. We hebben een kandidaat gevonden die
naar ons idee erg goed zou passen op sbo Facet. Zoals het nu staat begint de nieuwe ib-er eveneens per 1
mei en gaat drie dagen per week werken. Meester Maurice blijft vier dagen werken als ib-er, zodat we
straks in totaal zeven dagen ib hebben.
Oudertevredenheidsonderzoek
In december heeft u de gelegenheid gehad een vragenlijst in te vullen. Ruim 40% had dit gedaan. Erg
bedankt daarvoor. De uitslag gaf aan dat u de school met een ruime voldoende heeft beoordeeld. In de
bijlage vindt u de samenvatting van het rapport. Samen met de MR en het team gaan we bekijken welke
zaken we uit dit rapport halen waar we verder mee gaan.
Namens het team,
Fijn weekend gewenst,
John Verweij

Nieuws van groep 4
Muziekles groep 4/5
Vorige week donderdag kwam juf
Cindy bij ons in de klas. Zij komt af
en toe bij ons in de klas muziekles
geven. We doen dan hele leuke
dingen, met sinterklaas hebben
we keyboard gespeeld en met
kerst op de boomwackers. Nu had
juf Cindy een soort kleine gitaar
mee, het leek qua grote wel op
een viool maar je moest erop
spelen als een gitaar. Het heet en
ukelele. Eerst legde juf Cindy even
uit hoe je dit moet vast houden.
Daarna mochten we snaar voor
snaar bespelen en daarna alle
snaren aanslaan. Dit bleek nog wel
moeilijker dan gedacht. We
hebben lekker geoefend.
Na wat oefenen gingen wij ons eigen winterliedjes bedenken.
Voorlezen in de klas
Vanwege de nationale voorleesdagen kwam de praktijkgroep 7/8 bij ons in de klas voorlezen! Dat was
super leuk!
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Oproepje van Lisanne groep 4/5:
Wij vinden het erg leuk om tijdens het buitenspelen te rolschaatsen en
te skeeleren. Heeft u thuis oude rolschaatsen of skeelers over? Wij willen ze op school graag willen
gebruiken!!

Nieuws van groep 8

Thorbecke Scholengemeenschap
We zijn de afgelopen week naar de middelbare school Thorbecke geweest. We moesten in de klas eerst 5
onderdelen/activiteiten kiezen. En bij Thorbecke deden we best wel leuke activiteiten. Ik heb Creatief,
Koken en Catering gedaan. Bij creatief moest je een mooie beschilderd papier maken met ecoline en
scheerschuim, bij koken gingen we lekkere tosti’s maken in een pan en bij catering gingen we gezonde
broodjes vullen met eieren en met salades. Ik vond het een leuke school, omdat er leuke activiteiten waren
en er zijn leuke ruimtes.
Groetjes Emirhan uit groep 8
Het Zonecollege heeft veel met dieren en planten te maken je kan ook bestraten. Ik zelf vond het best saai,
maar het was wel een leuk idee want ik hou van dieren
(behalve mieren).
Ik vind de school een 7 van de 10 nadat we er een middagje geweest
zijn met school.
Maar dat is mijn mening anderen vinden de school wel super leuk
wat ik begrijp. In de school ruik je de dieren. Vind ik niet heel lekker
om te ruiken.
Aryan uit groep 8
Bij het Zonecollege hebben wij er iets met planten gedaan. Hun hadden een opstelling gemaakt met
verschillende kleuren licht gemaakt hun hadden planten met rood licht en met blauw licht en zij keken
welke sneller groeiden.
Gemaakt door: Twan van Munster uit groep 8
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Nieuws van sport en bewegen

Schoolzwemkampioenschappen 2019
Woensdag 30 januari heeft Facet weer meegedaan met de Schoolzwemkampioenschappen. Met z’n
zevenen zijn we samen in de Facetbus naar zwembad De Vrolijkheid gereden: Silvano, Michelle, Tijs,
Ruensley, Caitlin, Sterre en juf Ellen.
Iedereen vond het best spannend maar we hadden er ook veel zin in! We hadden een mooi plekje bij het
raam om ons te installeren. We startten met de estafette vrije slag. Als eerste dook onze ervaren Sterre het
bad in. Supersnel gleed zij door het water, tikte de overkant aan en daar ging de volgende…... Iedereen
zwom een echte borstcrawl. Het ging super!
Toen zwommen Caitlin en Sterre de 50m vrije slag, daarna Ruensley en Tijs de 25m vrije slag en als laatsten
Michelle en Silvano de 25m vrije slag. Tot slot moest, op dezelfde afstanden, de rugslag worden
gezwommen. Ouders/tantes/oma’s/broertjes en zusjes zaten op de tribune om ons aan te moedigen. Ook
Kaya was met zijn moeder naar het zwembad gekomen om aan te moedigen. Leuk hoor!
Sterre was onze semiprof. Zij zwom erg goed en snel en was, met haar ervaring (ze deed vorig jaar ook
mee), een goede hulp. Caitlin was onze hulpjuf, zij begeleidde de ‘kleintjes’ en stond steeds op de goede
plek om te helpen. Ruensley was super enthousiast en ook wel een beetje zenuwachtig. Gelukkig hielpen
onze geheime snoepjes! Tijs was de rust zelve. Hij maakte zich nergens druk om en zwom gewoon goed zijn
baantjes. Michelle, onze benjamin, was erg fanatiek. Ze zwom heel goed maar voor haarzelf niet goed
genoeg. Ze gaat nu waarschijnlijk op
zwemmen! Dan last but not least; onze
bikkel Silvano. Ik wil hier even vermelden
dat hij tweede (van de 48 kinderen van
groep 3 en 4) is geworden op de 25m
borstcrawl!! Wat een prestatie.
Al met al was het een hele sportieve en
geslaagde middag. Ik vond jullie erg gezellig
en aardig voor elkaar. We werden 12de van
de 24 scholen! maar vielen helaas niet in de
prijzen.
Volgend jaar gaan we natuurlijk weer
meedoen!
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Schoolbadmintontoernooi
Volgende week woensdag, 13 februari, doen we met twee teams mee met de
badmintonkampioenschappen!
Kaya, Joan, Iris, Tijs, Ruensley, Dave, Bram en Gabriël gaan Facet
vertegenwoordigen.
Direct na schooltijd stappen we in de schoolbus en gaan we naar de ZBC
sporthal, Ossenkamp 5 in Zwolle.
Elk team bestaat uit 4 spelers. Eén wedstrijd duurt 20 minuten. In één
wedstrijd worden 2 sets gespeeld van elk 10 minuten. De eerste 10 minuten
speelt het eerste tweetal van het team en de tweede 10 minuten het andere tweetal van het
team.
Per set van 10 minuten kunnen er zoveel mogelijk punten gescoord worden.
Het team met de meeste punten van de poule gaat door naar de kwartfinales.
Wij hebben er allemaal zin in en we gaan natuurlijk voor de winst maar…….vooral voor het
PLEZIER!!
Lijkt het je leuk om te kijken en ons aan te moedigen dan ben je altijd welkom. Het publiek moet
wel langs de balustrade of in de kantine blijven en mag niet in de zaal komen.
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