
        

                                                                                     

  

Beste ouder(s),  

 
Namens het IKC- team wens ik u in de eerste plaats  een gelukkig en gezond 
2017 toe!  

 

Terugkijkend op de feestmaand december denk ik te mogen zeggen, dat we met elkaar 

een geweldig Sint- en Kerstfeest gevierd hebben en ervan hebben genoten. Heeft u de 
filmpjes nog gezien op onze website www.hetfestivalzwolle.nl? 

 

Trots kunnen we zijn op het mooie bedrag dat we hebben opgehaald tijdens de druk 
bezochte kerstmarkt. Maar liefst € 1250- hebben we kunnen schenken aan de ‘Stichting 

Kinderen voor de voedselbank’.  

 

Inmiddels zijn we uitgerust gestart en bereiden we ons voor op een paar intensieve 
toetsweken (Cito) voor onze leerlingen. De afname vindt plaats in de periode van 23 

januari tot en met 3 februari. 

 
Toetsen is bij ons op school geen doel op zich. De opbrengsten (resultaten) van de 

toetsen gebruiken we vooral om ons onderwijs te verbeteren op leerling-, groeps-, en 

schoolniveau. Een pittige periode voor de kinderen.  
 

Gelukkig zijn we vorige week ook met een nieuw thema gestart. Dit keer gerelateerd aan 

het domein ‘mens en samenleving’.  

De titel is ‘Wij zijn gezond en goed gestemd’ en de afsluiting voor ouders zal op dinsdag 7 
maart  plaatsvinden. 

 

Tot slot wil ik u wijzen op de IKC- thema- avond. Deze 
vindt plaats op dinsdag 24 januari i.p.v. maandag 30 

januari, zoals in de ouderkalender staat aangegeven. 

We willen u dan graag uitnodigen om ons 
communicatiecafé te bezoeken. In dit Festivalnieuws 

meer info hierover.  

                                                                                         

Met vriendelijke groet,                                                               Yogalessen 
 

Dick Bremmer 

directeur   
____________________________________________________________________  

IKC thema avond voor ouders- Communicatiecafé 

Een nieuw jaar. Kostbare tijd voor je kinderen. En voor jou als ouder. 

Misschien heb je tijdens de vakantieperiode weer ervaren hoe fijn het is met elkaar te 

zijn.  
Of ben je juist blij dat de school weer begint, omdat het niet altijd makkelijk was.  

Wellicht heeft het voornemens opgeleverd over wat je wilt blijven doen of wat je juist 

graag zou willen veranderen. En wat jij als ouder nodig hebt. 
 

Begint dat op 24 januari met een avond voor jou zelf?  

 

In het communicatiecafé heb je de kans met andere ouders uit te wisselen.  
Te delen wat er leeft en elkaar te inspireren, soms zonder dat je het in de gaten hebt. 



 

Marco Salentijn en Astrid Pol zorgen voor een laagdrempelige setting en speelse 

werkvormen die het makkelijk maken om met elkaar in gesprek te gaan.  
Ouders die al eerder bij het communicatiecafé waren, hebben de herkenning en de 

onderlinge tips als heel prettig ervaren.  

Je bent van harte welkom op dinsdagavond 24 januari, op school, van 20.00 tot 22.00 

uur. 
Vanaf 19.45 uur is er koffie en thee.  

Aanmelden graag via contact@marcosalentijn.nl 
Als je meer wilt weten, kun je ook even bellen met Marco: 06- 81806808. 

________________________________________________________________ 

Thema 2 ‘Gezond en goed gestemd’ 

 
Dinsdag 10 januari zijn wij gestart met het thema “Wij zijn 
gezond en goed gestemd!’. Deze werktitel behoort bij het 

leerdomein mens en samenleving. 

 

De inspirerende openingsdag bestond uit een ontvangst 
van de kinderen door  ‘snotterende leerkrachten’ bij de 

kleuters, een yogales in de hal voor de groepen 3 en 4 en 

een heus debat in de bovenbouw. 
  

We vonden het belangrijk om in de bovenbouw aandacht 

te besteden aan de komende verkiezingen. De 
middenbouw gaat op onderzoek uit naar het menselijk 

lichaam. En de kleuters werken aan de hand van het boek 

‘Drakensnot’ over ziek zijn. 

 
De afsluiting zal plaatsvinden op dinsdag 7 maart. U wordt 

hier verder nog over geïnformeerd!  

 
 

_______________________________________________________________________ 

Workshop Kracht voor 8 voor ouders 

De kinderen zullen regelmatig thuis komen met de opmerking:  “dat hoort niet bij de 
kracht van 8!!!” 

 

Wat bedoelen ze daar nou mee? 
Wat hebben de kleuren daar mee te maken? 

Waarom een molentje? 

 
Wilt u meer te weten komen over de kracht van 8? 

 

Dan nodigen wij u van harte uit voor een workshop op dinsdag 7 februari . 

De avond begint om 19.30 uur. 

 

Wilt u zich wel aanmelden, dan weten we ongeveer hoeveel ouders er komen i.v.m. de 
catering. 

Tegen die tijd hangt er een aanmeldingsformulier bij de groep van uw kind. 
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Na een mooie en gezellige kerstvakantie is ook bij het kinderdagverblijf is het thema Mens en 
Maatschappij van start gegaan. Pedagogisch medewerkster Arenda heeft oude tijden laten 
herleven door met een diaprojector een sprookje te vertellen. De kinderen hebben heel stil zitten 
luisteren en kijken! 

 
 
Tijdens de Nationale Voorleesdagen verzorgt Daniella Snijders van Doomijn in samenwerking met 
De Stadkamer  de workshops: DOE MEE(R) MET EEN BOEK... DE KLEINE WALVIS.  
 
De workshops zijn voor kinderen van 1 t/m 4 jaar en deelname kost  5 euro  per kind ( ouders zijn 
gratis). De data zijn: 
 

- Stadkamer Aalanden | zaterdag 28 januari | 10.30 – 11.30 uur 
- Stadkamer Zwolle Zuid | zaterdag 28 januari | 14.30 – 15.30 uur 
- Stadkamer Stadshagen | woensdag 1 februari | 14.30 – 15.30 uur 

 

Genieten van De kleine walvis; luister naar het ontroerende verhaal, 
dans met kleurrijke materialen en speel mee op eenvoudige instrumenten.  

Zo wordt voorlezen wel heel erg leuk! 
 
https://lezenenlenen.stadkamer.nl/images/voorleesdagen2017.pdf 
 
______________________________________________________________________________ 

Ziekte leerkracht- 1e dag vervanging 

Vanaf de start van het schooljaar hebben we door een maatregel van onze Stichting OOZ 

de eerste dag ziekte van een leerkracht zelf moeten opvangen. Er mocht dus geen 
invalleerkracht worden opgeroepen. 

 

Deze maatregel is per 1 januari 2017 komen te vervallen en kunnen we weer vanaf de 

eerste dag ziektemelding een vervanger uit de invallerspool van OOZ inzetten.  
 

Van september tot en met december 2016 hebben we op Het Festival slechts één keer 

een groep moeten verdelen.   

https://lezenenlenen.stadkamer.nl/images/voorleesdagen2017.pdf

