
        

                                                                                     

 
Beste ouder (s), 
Op het Festival willen we voortdurend werken aan de verbetering van de 

kwaliteit van ons onderwijs. Op alle mogelijke terreinen, in de vorige maart- 

editie heb ik u nog over onze speerpunten geïnformeerd. Er gebeurt veel op Het 
Festival, waarbij we onze ouders en leerlingen graag willen betrekken. 

 

Vandaar dat we aan u willen vragen hoe u tegen ons onderwijs (in de meest 
brede zin) en ons functioneren aankijkt.  

We nodigen u dan ook van harte uit om de 'Vragenlijst Ouders - inclusief 

Veiligheid - 2017' in te vullen. Dit vragen we tevens aan een deel van onze 

leerlingen en aan alle leerkrachten.  
Woensdag 5 april krijgt u, via uw kind, de benodigde informatie om de 

vragenlijst digitaal in te vullen.  

Op deze manier krijgen we een beeld van onze sterke en minder sterke kanten. 
Hoe meer meningen we verzamelen, des te betrouwbaarder is het onderzoek. 

 

De resultaten van het onderzoek zullen worden besproken in de 
Medezeggenschapsraad van de school en aan u worden teruggegeven middels 

Het Festivalnieuws. Tevens worden de resultaten opgenomen in het nieuwe 

jaarplan voor de periode 2017-2018 van de school. 

 
Ik hoop van harte dat veel ouders de moeite nemen om de vragenlijst in te 

vullen! 

 
Met vriendelijke groet, 

 

Dick Bremmer 

directeur 
________________________________________________________________ 

Samenwerking Thorbecke SG- Engels 

In een eerdere Nieuwsbrief hebben wij u al verteld dat wij ons aan het oriënteren 
zijn op een goede invulling voor het vak Engels bij ons op school. Wat moeten de 

leerlingen aan het einde van de basisschool kennen en kunnen om succesvol aan 

te kunnen sluiten op het voortgezet onderwijs? 
 

Wat moet een leerling kunnen die uit zal stromen naar een HAVO? Wat is nodig 

voor een Basisberoepsgerichte Leerweg, etc.? Hoe kunnen wij omgaan met deze 

verschillen? Welke methode willen wij hiervoor gebruiken? Samen met Diana 
Bovet, docent Engels op Thorbecke SG, gaan wij op onderzoek uit. 

Om dit uit te zoeken hebben wij ons eerst verdiept in de inhoud van de 

verschillende (referentie)niveaus. De leerkrachten hebben zelf ook een toets 

gemaakt en dat viel lang niet mee! 
 

Op dit moment zijn wij verschillende methodes aan het uitproberen in de 

groepen 6,7 en 8. Binnenkort verwachten wij een keuze te kunnen maken.  



Op hogescholen, universiteiten en in het werkveld is Engels steeds belangrijker. 

Het voortgezet onderwijs speelt hier ook op in. Na groep 8 kunnen kinderen met 

een TL/MAVO, HAVO of VWO advies dan ook kiezen voor een vervolgopleiding 
met extra aandacht voor Engels. 

Wat vraagt dit van ons onderwijs? 

Hoe kunnen wij hun talent 
aanwakkeren en zorgen voor een 

soepele overgang? Dat is een vraag 

waar wij hopen binnenkort antwoord 

op te kunnen geven. Wij houden u 
op de hoogte! 

 

Werkgroep Engels; Jan Hupkes, 
Astrid Werkhoven, Anke 

Kraassenberg, Eline Kijk in de Vegt 

en Diana Bovet (TSG) 
 

Fietsen bij het hek 

Vorig schooljaar hebben we uw medewerking gevraagd om, bij het brengen en 

halen van de kinderen, uw fiets niet bij het hek of in de stalling van de 
kinderfietsen te plaatsen.  

Eén oproep was toen voldoende om het gewenste resultaat te bereiken. Op dit 

moment merken we dat het tijd wordt voor een nieuw verzoek. Er worden 
wederom fietsen geplaatst voor de hekken en dat belemmert de doorstroom bij 

het brengen van de kinderen. 

Wilt u uw fiets of scooter parkeren aan de lange zijde bij het clubhuis van CSV 
(zie foto) tegenover het fietspad? We rekenen op uw medewerking! 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Afsluiting thema 3 
 “Ik ga op reis en neem mee…” 

Inmiddels is het derde thema bij alle groepen in volle gang. Zo langzamerhand 

wordt er ook al vooruitgekeken naar de afsluiting. 

 
Bij de groepen 3 tot en met 8 bent u van harte uitgenodigd om te komen kijken 

op woensdag 10 mei. Vanaf twaalf uur zijn de klasdeuren geopend en kunt u 

bewonderen wat de leerlingen de afgelopen tijd hebben gedaan.  
 



Voor de kleutergroepen worden er deze dag oudhollandse spelletjes 

georganiseerd. Ouders zijn welkom om te komen helpen en natuurlijk om te 

komen kijken en zeker aan te moedigen. 
Er zal binnenkort een uitnodiging komen om u te vragen te komen helpen en een 

overzicht wanneer welke groep aan de beurt is voor de spelletjes.  

      
_________________________________________________________ 
 

NIEUWS VAN DE STICHTING BEHEER OUDERGELDEN HET FESTIVAL 
 

Kledingsinzamelingsactie Bag2School 

    
 

De BagsSchool-actie in oktober heeft voor een recordopbrengst gezorgd, waar 

we €340,- mee hebben opgehaald, waarvoor hartelijk dank! Dit geld wordt 

besteed aan de inrichting van de nieuwe schoolbibliotheek, waar we bij de 
komende actie in april ook weer voor sparen.  

U kunt uw volle zakken inleveren van 12 t/m 20 april. 

 
Oproep nieuwe bestuursleden 

De Stichting Beheer Oudergelden het Festival beheert de vrijwillige 

ouderbijdragen.  
 

Voor het nieuwe schooljaar 2017-2018 zijn wij op zoek naar 3 nieuwe 

bestuursleden, omdat Aafje van de Velde, Janke Verheij en Maaike Lauret 

afscheid zullen nemen. Er hebben zich al enkele mensen aangemeld, maar we 
kunnen nog wel wat hulp gebruiken! 

 

De Stichting vergadert 6 keer per jaar, en houdt zich bezig met het op 
verantwoorde wijze uitgeven van de ouderbijdragen aan zaken als 

Talentontwikkeling, Kracht van Acht, excursies, feesten als Sinterklaas en Kerst, 

kooklessen etc. 
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Heeft u hiervoor belangstelling of wilt u eerst meer informatie, neem dan 

contact op met één van de bestuursleden of via stbohetfestival@gmail.com .  
 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Aafje ter Avest (voorzitter) 

Renate Meijers(penningmeester) 
Maaike Lauret (secretaris) 

Karin Hogervorst 

Janke Verheij 
_______________________________________________________________________ 
 

Giraffentaal 

Kracht 6: Zeggen wat je wél wil.  
We zijn maandag 3 april op het Festival in de groepen 1 en 

2 begonnen met het project Giraffentaal. 

Er is in elke groep een babygiraf gevonden, die zijn 
moeder kwijt is. We helpen de babygiraf om zijn moeder 

weer terug te vinden.  

 
Tijdens het project 'Giraffentaal' leren kinderen 

vaardigheden om ín conflictsituatíes verbindend te 

communiceren. Ze beschrijven wat ze gezien of gehoord 

hebben, praten over gevoelens en behoeften en zoeken 
samen oplossingen waar iedereen blij mee is. Zo groeit 

hun sociaal-emotionele ontwikkeling en ontstaat er een 

sfeer van saamhorigheid in de klas. 
 

Het project is gebaseerd op het model geweldloze(verbindende) communicatie 

van Marshall Rosenberg. De giraf staat, als landdier met het grootste hart, 

symbool voor mededogen en verbinding.  
 

In het model onderscheiden we:  

l. Waarnemen (wat zie je of hoor je)  
2. Voelen (wat voel je)  

3. Behoeften (wat vind je belangrijk, heb je nodig)  

4. Verzoek (met oplossingen waar iedereen blij mee is)  
5. Mededogen (de basis van waaruit je je verbindt met jezelf en de ander).  

________________________________________________________________ 

 

Data betalen schoolreizen 
 

Groepen Datum Bestemming Bedrag per leerling 

Groepen 1 en 2 Maandag 8 mei 2017 Monkey Town € 21,= 

Groepen 3 en 4 Dinsdag 9 mei 2017 Julianatoren € 26,= 

Groepen 5 t/m 6 Dinsdag 9 mei 2017 Avonturenpark 
Hellendoorn 

€ 28,= 

Groep 7 Dinsdag 2 mei 2011 Citytrip Amsterdam € 32,= 

 
 

mailto:stbohetfestival@gmail.com


De betaling 

 

U kunt betalen op onderstaande dagen van 8.20 tot 9.00 uur: in de hal 
van de school.  

 

Heeft u meerdere kinderen, dan kunt u voor alle kinderen ineens 
betalen. 
 

 Dagen Groepen 

1.  Maandag 10 april Groepen 1 

2. Dinsdag 11 april Groepen 2 

3. Woensdag 12 april Groepen 3 en 4 

4. Donderdag 13 april Groep 5 t/m 7 

 


