
        

                                                                                     

 

Beste ouder(s),  
Vanwege de late kerstvakantie heeft u twee weken geleden 

de januari- editie van Het Festivalnieuws ontvangen. 

Nu net twee weken later ligt de editie van de maand februari voor u, waarin we 
een aantal berichten graag onder uw aandacht brengen. 

 

We zijn op Het Festival voortdurend op zoek naar de wijze waarop we onze 

communicatie met u kunnen verbeteren.  
In dit Festivalnieuws introduceren we ‘Klasbord’, een moderne vorm van 

communicatie. We nodigen u graag uit om mee te doen! 

 
Tot slot wil ik u attenderen op de Workshop ‘Kracht van 8’ voor ouders, op 

dinsdag 7 februari. Dus als u meer wilt weten over de Kracht van 8, meldt u zich 

dan maandag a.s. nog aan. Bij onvoldoende belangstelling gaat de avond niet 
door. 
                                                                                         

Met vriendelijke groet,                                                                

 
Dick Bremmer 

directeur_________________________________________________________ 

 

Nieuwe communicatievorm 

Om ouders op de hoogte te houden van de 

ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen de 

groepen, kwam er meerdere malen per jaar een 

Groepennieuws uit. 

 

In deze brief viel te lezen wat er in de afgelopen periode allemaal in de groep 

aan bod is geweest. Een mooie manier om u, als ouder, op de hoogte te houden.  

Toch merkten wij dat dit niet altijd even actueel is. Er gingen enkele weken 

voorbij voordat er weer een nieuw Groepennieuws uitkwam.  

Het liefst wilden wij u gelijk op de hoogte stellen van de prachtige activiteiten en 

foto’s met u delen. 

 

Zoals al eerder aangekondigd is in het Groepennieuws van 16 december 2016, 

zijn wij op zoek gegaan naar een nieuwe vorm van communicatie met de ouders. 

En zijn uitgekomen bij Klasbord.  

Klasbord is een social media tool voor het onderwijs en biedt ons de mogelijkheid 

u regelmatig op de hoogte te brengen van alle nieuwste ontwikkelingen van de 

groep.  

 

Binnenkort ontvangt u van de groepsleerkracht(en) van uw kind(eren) een 

uitnodiging, waarin precies staat hoe u zich kunt aanmelden. 

Al nieuwsgierig geworden? Kijk op https://klasbord.nl/  

https://klasbord.nl/


_________________________________________________________________________ 

Thema 2 ‘Wij zijn gezond en goed gestemd’  
Zoals eerder vermeld is in het Festival nieuws zal de afsluiting van het thema 

plaatsvinden op dinsdag 7 maart. 

 

Voor de verkiezing van het gezondste recept promoten leerlingen de ingezonden 
recepten in de hal. U kunt uw stem op het gezondste recept 

uitbrengen vanaf 14.00 tot 14.15 uur. 

  
Van 14.15 tot 14.40 uur is er gelegenheid om sfeer te 

‘proeven’ in de groepen 1t/m 6 ter afsluiting van het thema.  

 
Groep 7 en 8 sluiten het thema op een andere wijze af. De 

leerlingen hebben een eigen politieke partij opgezet en elke 

partij heeft hier een filmpje voor gemaakt. Deze filmpjes 

worden afgespeeld in twee sessies van een kwartier in de 
klassen: 

 

 Sessie 1: 13.45-14.00 uur 
 Sessie 2: 14.00-14.15 uur.  

 

Vervolgens kunnen de ouders het werk van de leerlingen bekijken. 
__________________________________________________________ 
 

 

 
 

 

 
 

 

Voorlezen is een feest….. 
Dat was duidelijk zichtbaar bij het 

toneelspel, geïnspireerd op het boek 

“ Berre is bijna jarig” .  

 
Samen met het Festival en Doomijn 

werden er voorbereidingen 

getroffen. Met als resultaat 
aandachtig luisterende kinderen bij 

de prachtige voorstelling. En of dit 

een feest was!!! 
 

 

 

 
Thema mens en maatschappij is in volle gang. 

Tandenpoets- week, houd je mond gezond!  We bezochten met onze 3+ kinderen 

de tandarts. Dappere kinderen gingen zelfs al in de stoel om tandjes te tellen, 
anderen mochten even in de rol van tandarts overnemen. Kleine tandartsen in 

spé. 

 



Trots zijn we op de kinderen van het kinderdagverblijf! 

Bij de peuterspeelzaal zijn de kinderen naar het voorleesontbijt geweest. De 

kinderen hebben erg genoten van het verhaaltje.  
 

Over een paar weken is het Valentijnsdag! 

Voor de ‘dag van de liefde’ heeft Doomijn een mooi arrangement aangeboden 
aan de ouders van onze kinderen.  

Op deze dag mogen de opgegeven kinderen bij ons blijven tot 19.30 uur, zodat 

de ouders lekker met z’n tweetjes uit eten kunnen gaan.  

Hierbij is Doomijn een samenwerking met de Hofvlietvilla, Pannekoekendijk 6 
aangegaan. 

 

Zij bieden een Valentijns-arrangement, waarbij onze ouders voorzien worden 
van een gratis kopje koffie of thee. Fijne avond gewenst! 

 

De komende weken tot  aan de voorjaarsvakantie werken de kinderen van de 
peuterspeelzaal aan het thema winter. IJsblokjes maken, smelten en bevriezen. 

Ze gaan ontdekken hoe dat alles in z’n werk gaat, spannend! 

 

 
 



 


