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Vanaf de start van Het Festival in 2009 

brengen we ieder jaar een ‘ouderhulp-

krant’ uit, om ouders uit te nodigen te 

participeren in verschillende ouderhulp-

groepen. 

Voor u ligt thans een nieuwe editie. Een 

echte krant, met een nieuwe opmaak, met 

onder meer bijdragen van ouders en nog 

steeds met dat ene ultieme doel; zoveel 

mogelijk ouders actief bij Het Festival  

betrekken. 

Ouderbetrokkenheid en ouderparticipa-

tie in het onderwijs bestaat al zolang er 

scholen zijn. Kinderen brengen de mees-

te tijd thuis en daarnaast op school door, 

wat maakt dat opvoeden en onderwijzen 

niet los van elkaar staan. Het wordt dan 

ook van groot belang geacht dat ouders 

en onderwijsprofessionals samenwerken. 

Het uitgangspunt is dat wanneer er een 

gelijkwaardige samenwerking ontstaat 

tussen ouders en school, de kans vergroot 

dat kinderen zich beter ontwikkelen en 

ontplooien. 

Als we het hebben over ouderparticipatie, 

dan praten we over actieve deelname van 

ouders aan activiteiten. Op Het Festival 

hebben we een keur van activiteiten, geor-

ganiseerd in ouderhulpgroepen. De groe-

pen worden aangestuurd door een regie-

ouder. Vanuit het team is Clarine van der 

Meer het vaste aanspreekpunt. 

Er is vast wel iets bij wat u aanspreekt,  

aarzel niet en schrijf u in. Hoe zinvol, leuk 

en gezellig is het om lid van de feestgroep 

te zijn, van de klusgroep of één van de  

andere werkgroepen? 

Het Festival kan niet zonder de hulp van 

ouders en daarom vraag ik u van harte:  

“U doet toch ook mee?” 

Veel leesplezier gewenst! 

Dick Bremmer

Directeur

Zoveel mogelijk 
ouders actief!

De Pauzegroep 

Bent u een enthousiaste ouder of  

grootouder:

-  die de pauzegroep wil helpen in  

de pauze zodat de kinderen een  

plezierige pauze hebben;

-  die de principes van “de Kracht van 8” 

kan hanteren;

-  die wil deelnemen aan de ouder- 

betrokkenheid;

-  die goed kan samenwerken met  

leerkrachten en pauzekrachten?

Wij bieden u:

- een prettige werksfeer;

- scholing m.b.t “de Kracht van 8”

- een vergoeding van € 9,50 per keer

Voor meer informatie kunt u terecht 

bij Halise Tasdan, aanwezig op

maandag, dinsdag en donderdag

van 11.15 uur t/m 13.15 uur of via

pauzegroep@hetfestivalzwolle.nl 

of het aanmeldformulier.

Bent u iemand die van lezen houdt, die 

het leuk vindt om de kinderen te enthou-

siasmeren voor lezen en de dan bent u 

van harte welkom in onze werkgroep!

De Leesgroep 
Deze werkgroep bestaat uit verschillende 

taken verdeeld over het schooljaar. De 

taken zien er als volgt uit:

-  Het beheren, opzetten en organiseren 

van de schoolbibliotheek.

-  Meedenken en uitvoeren van de  

verschillende leesactiviteiten zoals,  

Kinderboekenweek, Voorleesontbijt, 

Voorleesdagen en Voorleeswedstrijd.

-  Zorgdragen voor het Zwerfboeken- 

station. 

Daarnaast zijn wij opzoek naar biblio-

theekouders. Hun taak zal bestaan uit het 

begeleiden van leerlingen met het kiezen 

van een leesboek, het innemen en uitlenen 

van (school)biebboeken en het geordend 

houden van de bibliotheek.

Kunt u (structureel) op woensdag- of  

vrijdagochtend van 8.30 tot 09.00 uur 

meld u dan aan. 

De Klusgroep 

-  Het maken, vermaken en repareren  

van alles aan textiel wat op school  

wordt gebruikt.

-  Het verrichten van technische  

werkzaamheden in de school.  

Denk aan timmerwerk, installatiewerk  

en schilderwerk.

Onder het genot van een kopje koffie 

wordt er aan zeer verschillende taken 

gewerkt zoals bijvoorbeeld het maken 

van kleding voor musicals, klassenshows, 

verfhemden, vitrage, gordijnen, poppen-

kleding, e.d. of het ophangen van borden, 

planken, schilderijtjes en stoelen tot het 

verrichten van reparaties. 

Als er werkzaamheden zijn, dan wordt er 

door de regie-ouder en/of coördinator een 

oproep gedaan. Er kunnen ook klussen 

zijn die thuis uitgevoerd kunnen worden.

Wij zijn op zoek naar ouders die als 

leader off the pack willen meelopen en 

ouders die de drinkposten willen 

opzetten en bemannen. 

Avondvierdaagse
De avondvierdaagse is een initiatief van 

ouders en wordt in zijn geheel georgani-

seerd door ouders. 

U bent van harte welkom om mee te doen 

en te helpen. 

Doet u  
ook mee?
Het Festival kan niet zonder de hulp van  

ouders. Hoe zinvol, leuk en gezellig is het om 

lid van de feestgroep, de klusgroep of één 

van de andere werkgroepen te zijn? Aarzel 

niet en schrijf u in.

Opgeven
Uw kind krijgt het antwoordformulier voor 

de ouderhulpgroepen mee van zijn of haar 

groepsleerkracht. Doet u mee? Retourneer 

het ingevulde formulier vóór vrijdag  

28 september aan de groepsleerkracht  

van uw kind. Voor vragen kunt u terecht bij

Clarine van der Meer c.vandermeer@ooz.nl 

coördinator ouderhulp.



Ouderhulp-
groepen
Er zijn op school diverse klussen waar het team uw hulp goed bij kan gebruiken.  

De ouderhulp is in twee categorieën onder te verdelen. ondersteuning in de groep 

of hulp bij activiteiten voor de hele school. 

Deze ouderhulpkrant gaat over de ouderhulpgroepen die ervoor zorgen dat de school er 

tijdens de ervaren thema’s prachtig uitziet, helpen mee bij de verschillende vieringen, maken 

foto’s bij schoolactiviteiten, zorgen voor een fijne bibliotheek, helpen mee bij talentontwikke-

ling, organiseren de avond-vierdaagse of helpen mee door te klussen. Elke ouderhulpgroep 

heeft een regieouder die de groep aanstuurt en contactpersoon is. 

In deze krant beschrijven de verschillende ouderhulpgroepen wat zij precies doen en welke 

hulp zij kunnen gebruiken. Alle hulp is welkom! Bent u enthousiast geworden en draagt u 

graag uw steentje bij, vul dan het aanmeldformulier in en lever deze in bij de groepsleer-

kracht. De uiterste inleverdatum van het aanmeldformulier is donderdag 28 september. 

Graag ook het formulier invullen als u de afgelopen jaren al heeft deelgenomen aan een ou-

derhulpgroep en dit graag wilt blijven. We hopen op een grote deelname van ouders!

Hulp bij de organisatie van de feesten 
voor de kinderen van Het Festival  
(Sint, Kerst, Pasen en Juffen- en 
meesterdag).

De feestgroep
Deze ouderhulpgroep helpt o.a. mee bij de 

organisatie van: 

-  het Sinterklaasfeest, met o.a. de Schatka-

mer van Sinterklaas (als aanloop naar

5 december) en het verdelen van de kado-

zakken;

-  het Kerstfeest met o.a. de kerstmarkt;

-  het Paasfeest met o.a. het regelen van een

paashaas en eieren verstoppen.

De feestgroep doet inkopen voor de  

verschillende feesten en zorgt bijvoorbeeld 

dat er drinken met wat lekkers in de klassen 

wordt gebracht.

Alle hulp bij de feesten worden afgestemd 

met de verantwoordelijke leerkracht van 

school en door de coördinator en/of  

regieouder vastgelegd in een draaiboek 

waarbij eventueel oude draaiboeken als 

richtlijn dienen. Omdat we dit schooljaar 

weer over twee locaties zijn verspreid,  

hebben we komend jaar veel extra handen 

nodig om de feesten goed te laten verlopen.

Aanmelden betekent niet dat je ook bij alle 

feesten ingezet moet worden; ook als je  

incidenteel bereid bent om een steentje bij 

te dragen, meld je dan vooral aan!! 

NB: als hulpouder van de feestgroep 

word je schoolbreed ingezet; dit  

betekent dat je niet alleen in de klas  

van je eigen kind helpt.

De fotogroep
Wij zoeken ouders die tijdens school- 

activiteiten foto’s komen maken.  

Heeft u een goede camera en vindt u  

het leuk om een leuke sfeerimpressie  

van activiteiten te maken? Meldt u zich  

dan aan voor de fotogroep.
Doet u mee? 
Lever het 
aanmeldformulier 
in voor donderdag 
28 september. 

Colofon
Deze ouderhulpkrant is tot stand 

gekomen met de hulp van ouders uit 

de betreffende hulpgroepen, Clarine 

van der Meer en Sandra Luimes.

Het sfeervol decoreren van de 
school bij de thema’s en bij  
feestdagen. Deze groep werkt  
nauw samen met het team voor 
de invulling van de thema’s.

De decoratie-
groep 
De inrichting van de school is erg bepa-

lend voor de sfeer op school. Voorafgaand 

aan de thema’s is er overleg met school 

en maakt de decoratiegroep een plan voor 

de aankleding van de school. Hierbij wordt 

rekening gehouden met de wensen van de 

leerkrachten, maar is er ook ruimte voor de 

eigen inbreng van de groep. 

“We komen vaak twee keer per thema/

feest samen, meestal op een avond. De 

eerste keer bespreken we de eventuele 

wensen van het team, wisselen we ideeën 

uit en maken we plannen.”

“We bekijken wat we kunnen voorberei-

den en wat er allemaal aangeschaft/gere-

geld moet worden. De tweede keer is op 

de avond voordat het thema begint, dan 

brengen we samen de plannen ten uitvoer. 

We hebben geen vaste avond waarop we 

samen komen. We bekijken per keer wat 

er het beste uitkomt, het is niet erg als je er 

niet elke keer bij kan zijn.”

“Het zijn gezellige avonden waarop er 

hard gewerkt wordt. Vind jij het leuk om 
betrokken te zijn bij de school en wil je 

daar op creatieve wijze aan bijdragen?  

Je bent van harte welkom,  
we kunnen dit jaar zeker nog 
extra handen gebruiken!

foto: de slaapkamer van Sinterklaas

Het geven van creatieve, sportieve of muzikale workshops voor 
onze kinderen van de groepen 1 t/m 8.

Talentontwikkeling 
Elke vrijdagmorgen van 11.15 tot 12.15 uur, staat Het Festival in het teken van  

Talentontwikkeling. Het moment waarop kinderen hun talenten kunnen ontdekken,  

ervaren en ontwikkelen. Om de talenten van onze kinderen te kunnen ontplooien  

hebben we hulp nodig van (groot)ouders, die het leuk vinden om een groepje kinderen 

te begeleiden of een workshop aan te bieden op het gebied van sport, muziek, drama, 

dans, creatie of techniek. 

Het is gedurende het hele schooljaar mogelijk om te komen helpen, ook als u slechts 

één of enkele data beschikbaar bent. Natuurlijk kunt u zich ook als tweetal aanmelden 

om samen een groepje leerlingen te begeleiden. De regieouder kan u vertellen welke 

activiteiten op het programma staan en waar hulp nodig is. Bent u enthousiast en  

zou u het leuk vinden een groepje te begeleiden? Vul dan het aanmeldformulier in.

Oproep! De feestgroep is 

met spoed op zoek naar een 

regieouder die samen met een 

andere ouder de feestgroep wil 

aansturen. Belangstellenden 

mogen direct contact opnemen 

met Clarine van der Meer. 

Stuur een e-mail naar:

c.vandermeer@ooz.nl


