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AGENDA
3 MEI T/M 14 MEI
MEIVAKANTIE
ALLE KINDEREN VRIJ
MAANDAG 24 MEI
2E PINKSTERDAG
ALLE KINDEREN VRIJ
VRIJDAG 28 MEI
KATTEBEL 17
VRIJDAG 11 JUNI
STUDIEDAG
ALLE KINDEREN VRIJ

VANUIT DE SCHOOLDIRECTIE
Personeel

Vervanging juf Ellen, ondersteuningscoördinator en gevolgen voor onderbouw
Facet
Juf Ellen is, zoals eerder gemeld, wegens ziekte afwezig. Helaas heeft zij
hartproblemen die ervoor zorgen dat zij momenteel niet kan werken. Na de
vakantie komt zij twee uur per week re-integreren. Afhankelijk van de
vorderingen omtrent haar gezondheid, gaat zij langzaamaan meer uren werken.
Juf Ilona en juf Pauline gaan haar de komende periode vervangen. Beiden zijn zij
leerkracht bij de onderbouw van Het Facet en hebben in het verleden ervaring
opgedaan met deze taak. Juf Tanja (de nieuwe invalster) komt op maandag,
dinsdag en donderdag bij Het Facet. Juf Ilona en juf Pauline blijven nauw
betrokken bij de groep en staan zelf ook nog voor de groep en zullen de
oudergesprekken blijven voeren.
Ik wens juf Ellen veel beterschap en juf Ilona, juf Pauline en juf Tanja veel succes
toe de komende weken.
Groet, juf Dieneke
Locatiedirecteur

JARIG

Even voorstellen
Beste ouder/verzorger,
Via deze weg wil ik mijzelf even voorstellen. Mijn
naam is Tanja Jansen, 51 jaar en bijna 29 jaar
werkzaam in het basisonderwijs. Sinds 1 april werk
ik als clustervervanger bij het bestuur RBOB De
Kempen. Ik doe dat fulltime. Ik werk op dit moment
twee dagen op basisschool
’t Smelleken (Valkenswaard) in een groep 3. Na de
meivakantie zal ik voor een bepaalde tijd 3 dagen
les gaan geven aan de onderbouw van Het Facet.
De kinderen hebben mij al ontmoet. Ik heb er heel
veel zin in!
Met vriendelijke groet,
Tanja Jansen

Bubbels bij Het Facet

Vanwege het welzijn van de kinderen laten we na
de meivakantie de bubbels tussen middenbouw en
onderbouw van Het Facet los, zodat kinderen van
de onderbouw meer kinderen hebben om mee te
spelen, gymmen en samen te werken. Verder
handhaven we uiteraard de regels. Bovenbouw
Facet blijft dus apart.

Uitslag Eindtoets groep 8

We verwachten dat op maandag 17 mei de
resultaten van de toets digitaal beschikbaar
zijn. We verwachten deze dan op dinsdag 18
mei met de kinderen te kunnen bespreken.
De kinderen krijgen de resultaten daarna
mee op papier.

Lisa
Groep 1-2 A

25 april
Josh en Lenn Groep1-2A
30 april
Simon Groep 3
1 mei
Luca Groep 1-2 A
2 mei
Djevano Groep 3
3 mei
Thijs Facet 2
Eve Groep 1-2B
5 mei
Lauren Facet 1
6 mei
Vito Groep 3
7 mei
Moussa Facet 3
8 mei
Julia Groep 3
10 mei
Niene Groep 1-2 B
Jolijn Facet 3
11 mei
Sem Groep 1-2 B
14 mei
Jaylee Groep 6
16 mei
Luke Facet 3
Neal Facet 1
18 mei
Mike Groep 4
25 mei
Thorin Groep 1-2 A
26 mei
Loek Groep 3
27 mei
Lotte Groep 6

Verkeer
In de vorige Kattebel hebben we al geschreven over het verbeteren van de
verkeersveiligheid rondom de school.
De parkeerplaatsen bij de speelplaats aan de Looierwei worden
taxiplekken. Dus daar mogen geen auto's van ouders geparkeerd worden.
Anders wordt het daar te druk en daarmee onveilig en onoverzichtelijk
voor de kinderen.
Als u uw kind(eren) met de auto naar school brengt dan verzoeken we u
dringend gebruik te maken van de grote parkeerplaats tegenover sporthal
De Belleman. Het is niet wenselijk om door te rijden tot de ingang bij Het
Facet op het Rudolfusdal. Daarmee wordt het onveilig voor andere
verkeersgebruikers. Dus dringend verzoek dit niet te doen!
Uit de oudertevredenheidspeiling kwam dat ouders zich minder tevreden
zijn over de verkeersveiligheid van kinderen onderweg van huis naar
school. Helpt u mee een veilige schoolomgeving voor de kinderen te
maken?
We zoeken nog ouders voor de verkeerscommissie, die mee willen denken
en helpen hierbij. Heeft u interesse? Laat dat dan weten.

Coronamaatregelen
Op school ontvangen we steeds vaker klachten dat ouders/grootouders
zich niet aan de coronamaatregelen houden.
We moeten voor ieders veiligheid de puntjes op de i blijven zetten en ons
blijven houden aan het protocol.
Dus wilt u denken aan:
• mondkapje op in de schoolomgeving;
• poort in naar het grote plein en via de andere poort bij IK- OOK weer
het schoolplein verlaten;
• kleuterouders wachten achter de gele lijn óp het plein;
• ouders/verzorgers/bezoekers komen zo min mogelijk binnen in school.
Verzoek dat ouders ook aan grootouders doorgeven dat deze regels
gelden.
Verder willen wij u nogmaals erop wijzen dat er in de schoolomgeving niet
gerookt mag worden. Alle scholen/ schoolomgevingen in Nederland zijn
rookvrij. Ook buiten het schoolplein wordt u verzocht niet te roken. Geeft
u ook dit aan anderen door die uw kind komen halen? Bedankt!

Koningsdag op school vrijdag 23
april

Na een gezellig ontbijtje in de klas hebben de
kinderen allerlei spelletjes gedaan. Hieronder
volgt een kleine impressie.

Schoolkampdag groep 8 van Het Facet
28 april 2021 geschreven door de leerlingen
De reis
Juf Hannie, juf Jacqueline, Niels, Luke en
Kjell vertrokken om 8:45 uur bij school. Alle
andere Facetters waren buiten om ‘ons’ uit
te zwaaien.
We gingen naar Klein-Zwitserland, in Venlo.
Onderweg hebben we een puzzel gemaakt,
want de autorit duurde één uur. Onderweg
deden we ook nog een puzzel waarmee je
een ijzeren ding uit elkaar moet halen en
we speelden een pop it spel gedaan. Zo
leek de reis lekker kort.

Klein-Zwitserland
Toen we na 50 minuten waren
aangekomen moesten we wel even onze
benen strekken na al dat stilzitten. We
gingen toen naar de achterbak om al
onze spullen te pakken. We waren toen
net iets te vroeg maar we konden alsnog
het park in.
Eenmaal in het park gingen we als
eerste naar een glijbaan die heel erg
hoog was en als je weer terug naar boven
moest dan ging je wel 81 treden op.
Toen liepen we weer verder om naar een
traptreintje te gaan. Dat traptreintje
was best leuk en we hadden het ook best
naar onze zin. Toen gingen we naar
een soort fossielen zoeken. Daarna
gingen we naar een soort ´Romeins´ fort
om daar te eten. We zouden eigenlijk
eerst een hut bouwen om in te eten
maar we zaten zo fijn in dat hutje in dat
Romeins fort. Tijdens het eten kregen we
een blikje fris en Niels kreeg het idee om
er een soort van Lambo van te maken.
Je deukte het blikje in en maakte broem
Zoals ik al zei gingen we daarna een hut
broem geluiden en dat ging
bouwen. We verstevigden de hut met
trillen waardoor je een Lambo kreeg.
touw. Er waren ook diverse stommiteiten
begaan want Luke wilde voelen hoe
scherp zijn zakmes was en toen sneed hij
in zijn duim. En toen moest hij een pleister
om zijn duim krijgen. Toen we daar mee
klaar waren toen gingen we weer terug en
gingen we op de familieschommel. Oh ja,
leuk weetje: Klein-Zwitserland heet zo
omdat het zo heuvelachtig is en omdat het
klein is. We eindigden om ongeveer half
twee. Toen gingen we naar Fun Forest om
daar te klimmen.

Fun Forest
Om kwart voor twee gingen we naar
Fun Forest waar we gingen klimmen.
Er waren 9 banen en een extra baan
waar je omhoog moest klimmen en
vanaf 12 meter aan iets vast moest
gaan hangen en je naar beneden
moest laten vallen. We moesten eerst
een soort tuigje aan waar de dingen
aan vast zaten waar we mee moesten
klimmen.
We moesten ook een helm op waaraan de werknemers van Fun Forest
konden zien hoe groot je was, er waren zwarte, witte en oranje helmen.
De zwarte helmen waren voor als je 1,50 meter groot was de witte helmen
waren voor als je 1,30 meter groot was en de oranje helm was voor 1,00
meter groot. De eerste baan was gesloten dus die konden we niet doen. De
tweede baan hadden we niet gedaan omdat we bij baan drie begonnen
en daarna geen tijd meer hadden. De derde baan was
niet heel leuk, want we moesten over veel dunne touwen lopen. De vierde
baan was wel leuk. We gingen een heel stuk hoger en er waren veel leuke
dingen om mee te klimmen. Er waren touwen om aan te hangen en touwen
om je voeten op te zetten. De vijfde baan was het leukste, er waren
tokkelbanen van 50 meter en 20 meter en er was een weg waar je
overheen moest lopen en dan kwam je over het begin heen. De zesde baan
was ook heel leuk. In het begin was er een auto waar je doorheen moest
kruipen en er waren ook tonnen waar je doorheen moest kruipen. We
hadden een ontzettend fijne middag en vonden het jammer dat we rond half
5 moesten stoppen.
Eten
Toen we weer op school
kwamen, waren alle Facet juffen
aanwezig. Samen hebben we
heerlijk genoten van de gourmet.
Na het gourmetten deden we een
Kahoot en speelden we
verstoppertje in de school.
Het was een lange en gezellige dag.
We zijn blij dat dit door kon gaan,
ondanks dat er nog veel Corona
maatregelen zijn.
Groeten van Luke, Niels en Kjell.

Schoolkamp groep 8 van de reguliere
Belhamel op 29 april 2021 en de nacht
erna...
Kamp groep 8 was top! We zijn gestart met een wedstrijd hoogste toren
bouwen van spaghetti en spekjes. Brianne had gewonnen, Jilano werd
tweede en Anouk derde. Hiermee hadden ze extra nepgeld gewonnen
voor 't casino van de avond.
We gingen op de fiets naar Westerhoven waar we
gingen paintballgamen in de bossen. Dat was stoer en gaaf om te doen.
We genoten van een groot kampvuur, daarna zijn we naar De Volmolen
gefietst om te gaan kanoën. Lekker chips eten in de kano was favoriet.
Het was een mooie tocht en we hebben veel gelachen. Daarna zijn er
terug naar school gefietst waar iedereen zich omkleedde en nette
kleren aantrok. de jongens in 't pak, de meisjes waren ook prachtig en
de haren werden mooi in de krul gedaan door juf Pauline en juf
Dieneke. Vervolgens hebben we heerlijk gegeten, daar waren we aan
toe. Mmmmmm pizzerette! Toen was er feest met champagne en
glittersnippers. We speelden Roulette, 21' en, krokodil met kiespijn en
dobbelspelletjes en een ouderwets, maar gezellig, potje Sjoelen. Tjonge
wat was die Faye goed! Ze wilden allemaal bij elkaar slapen, ook dat is
gelukt. Nou ja, 'slapen'….. daar is niet zoveel van terecht gekomen.
Voordat we gingen 'slapen' hebben we nog een aantal keer
verstoppertje in 't donker in 't schoolgebouw gespeeld. Juf Linda en
Brianne hadden de beste verstopplekjes. Meester Richard heeft de
kinderen zingend wakker gemaakt met een liedje 'wat nog niet af was....
Nu alles is opgeruimd heeft iedereen meivakantie en daarna gaan ze vol
energie aan de laatste 10 weken beginnen van hun basisschooltijd...
Meester Richard, bedankt voor een onvergetelijk kamp!

We wensen iedereen een fijne
vakantie toe!

