
        

                                                                                     

  

 

Beste ouder(s),  
Op donderdag 29 maart hebben we bezoek gehad van de Inspectie van het Onderwijs. 
Ofschoon we het verslag nog niet hebben ontvangen, kan ik u zeggen dat de Inspectie 
onder de indruk was van de rust in de school en in de klassen. Onze ‘veiligheid’ hebben 

we goed op orde en op de inspectiestandaarden Zicht op ontwikkeling, Didactische 
vaardigheden en Kwaliteitszorg hebben we op voldoende niveau gescoord. Verder hebben 
we een extra aantekening ‘goed’ gekregen voor Eigenaarschap in de kwaliteitscultuur 
(organisatiestructuur, ambitiegesprekken team, ontwikkelingsgesprekken leerlingen).   
 
De beide Inspecteurs besloten de dag door te zeggen dat ze van het bezoek aan Het 
Festival genoten hadden. Een mooi compliment, mocht het verslag meer belangrijke 

informatie bevatten dan zal ik u verder informeren. 
 
Vorige week zijn we gestart met het nieuwe thema ‘Wij vieren met elkaar….’. Een thema 
waarbij ‘wereldwijd geloven’ centraal staat en als kers op de taart bezoeken alle groepen 
deze week een workshop gitaarspelen. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Dick Bremmer 
directeur 

_________________________________________________________ 
Vragenlijst kwaliteit en veiligheid 
Op het Festival werken we voortdurend aan de verbetering van de kwaliteit van ons 
onderwijs.  
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 - 2018' in te vullen. Dit vragen we tevens aan een deel van onze 
leerlingen. 

Maandag 9 april heeft u, via uw kind, de benodigde informatie om de 
vragenlijst digitaal in te vullen gekregen. 
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 
Schoolplan 2018-2021 van de school. 
We hopen dat heel veel ouders de moeite nemen de vragenlijst in te vullen. 
_______________________________________________________________ 

Aanspreekpunt pesten, coördineren pestbeleid en monitoren 

sociale veiligheid 
Voor ouders en leerlingen is het van belang dat zij bij iemand terecht kunnen op school 
wanneer zij te maken krijgen met pesten. Op Kindcentrum Het Festival is Bianca 

Vermaning het aanspreekpunt. Haar taken als aanspreekpunt bestaan onder andere uit: 
 
 



 Opvangen leerling/ouders 
 De pestsituatie in kaart brengen 
 Zoeken naar en begeleiden bij oplossingen 
 Checken of afspraken zijn nagekomen  

 Eventueel verwijzen 
 
Na de meivakantie zal Bianca de klassen bezoeken en de leerlingen op de hoogte 
brengen dat zij het aanspreekpunt is. Leerlingen kunnen bij haar terecht als ze vragen 
hebben over pesten en/of hun verhaal kwijt willen.  
 
Bianca coördineert als Veiligheidscoördinator tevens het 
pestbeleid en zij zal, in samenwerking met het team, de sociale 

veiligheid van leerlingen monitoren.  
 
Heeft u vragen, kom gerust! 
 
Bianca is bereikbaar op maandag t/m woensdag. 
E-mail: b.vermaning@ooz.nl   
Telefoonnummer: 038-4203287 
_______________________________________________________________ 
Inschrijven leerlingen 
Op dit moment zijn we al weer bezig met de planning van het schooljaar 2018-2019. 
Belangrijk voor ons is om te weten hoeveel kinderen we op 1 oktober (tellingsdatum) 
hebben ingeschreven. Is uw kind inmiddels drie jaar en is het nog niet ingeschreven? 
Dan vragen wij u vriendelijk om dit zo spoedig mogelijk te doen. 
_______________________________________________________________ 
 

 
Op woensdag 25 april wordt er op het Festival aandacht besteed aan ‘De Dag van de 
Engelse taal’. 
In alle groepen wordt er een uur extra aandacht besteed aan Engels. Dit vindt plaats 
onder leiding van verschillende docenten Engels van de Thorbecke Scholengemeenschap. 
Zij komen, samen met leerlingen die het traject Fast Lane volgen, een mooi aanbod 
verzorgen. 
Wij zijn erg blij met deze samenwerking en kijken uit naar weer een leerzame dag!  
_______________________________________________________________ 

 
Pasen op het kinderdagverblijf! 
Wat een feest...ook bij Doomijn vierden wij Pasen. In de week voor het paasweekend 
hebben wij elke dag leuke activiteiten gedaan en een gezellige paaslunch gehouden. 
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Elke dag mochten de kinderen een versierde paas-box maken. Hierin konden ze wat 
lekkers doen om uit te delen tijdens de lunch. We hebben mooie versierde boxen voorbij 
zien komen hoor! Op de foto zijn er een paar te zien. De boxen waren gevuld met 
lekkere hapjes. Zo hadden we bijvoorbeeld beschuit in de vorm van een paashaas, 

croissantjes en andere lekkere broodjes. We hebben er allemaal van gesmikkeld. Tijdens 
de lunch is er zelfs een echte paashaas langs gekomen. Wauw, de kinderen waren 
helemaal onder de indruk.  
Ook hebben we elke dag een paasactiviteit gedaan. Er waren buiten eieren verstopt en 
de kinderen mochten ze zoeken. Wat een goede speurneuzen zitten er bij ons op het 
kinderdagverblijf. Ze hebben elke keer alle eieren gevonden. Alle kinderen maar ook de  
leidsters hebben genoten van deze gezellige week! 

Wist u dat je bij Doomijn ook geknipt kan 

worden? Voor meer informatie kunt u 
terecht bij één van de pedagogisch 
medewerkers. 
 
Peuterspeelzaal Sportlaan 
Deze periode zijn we van start gegaan met 
het thema lente waarbij we leuke, 
aansluitende activiteiten hebben bedacht. 
Zo hebben we samen met de kinderen een 
lentewandeling gemaakt en zijn we op zoek 
gegaan naar bloemen, bollen en knopjes. 
Het was nog wel een beetje fris, maar we 
hebben al een aantal krokussen en 
narcissen gevonden! Verder hebben we  

een thema-tafel met boekjes, 
lentespulletjes en zelfs een bloemenkraam 

ingericht, waar de kinderen in kunnen spelen. 

 
BSO Sportlaan (kinderen groep 1-2-3) 
De lente is aangebroken en daar sluiten we onze thema’s natuurlijk op aan. We starten 
met het thema Lente en Pasen. De eerste chocolade- eieren zijn al gegeten en de 

mandjes gemaakt. In de lente valt er veel te beleven en te doen; buiten spelen en 
buitenactiviteiten doen. Genieten van het voorzichtige zonnetje op ons hoofd. Klimmen 
op het klimrek en wedstrijdjes fietsen.  
Wij zijn al druk bezig met het bedenken van mooie activiteiten en knutselwerkjes. Er 
komt een thema Koningsdag, een thema moederdag, thema vaderdag, thema zomer en 
natuurlijk ook Samen doen Samen Groeien. Kortom, we hebben er zin in. 
Welkom 

We heten alle nieuwe bso- kinderen van harte welkom. Wij hopen dat ze een mooie en 
gezellige tijd bij ons zullen hebben. 
Er zijn vacatures vrijgekomen, welke we druk bezig zijn in te vullen, zodat  we weer 
meer vaste gezichten op de groep hebben. Laura, onze stagiaire, is een van de nieuwe 
vaste krachten. Ook proberen we zoveel mogelijk vaste invallers te laten komen wegens  
ziekte van Marieke, Silvia en Daria. 
 


