
        

                                                                                     

  

Beste ouder(s),  

Het schooljaar is nog niet eens begonnen en u ontvangt al het eerste Festivalnieuws van 

het schooljaar 2017-2018. 
Een bewuste keuze, er is namelijk een aantal zaken waarvan we vinden dat we u hier 

voor de start van het schooljaar moeten over informeren.  

 
Deze week is het team iedere dag aan het werk geweest om de start van het schooljaar 

goed voor te bereiden. Vandaag hebben we een teamdag gehad en ik kan u zeggen dat 

we genoten hebben van de vakantie, maar…………. dat we heel veel ‘zin’ hebben in het 

nieuwe schooljaar! 
 

Tot maandag 4 september!!! 

 
Dick Bremmer 

directeur   

______________________________________________________________________ 
1. Informatie- avond 

Hierbij nodigen wij u graag uit voor onze jaarlijkse informatieavond op maandag 11 

september. 

Ook dit jaar hebben we voor een gezamenlijke informatie- avond gekozen, waarin u twee 
groepen kunt bezoeken. Heeft u meer dan twee kinderen op school, dan zult u een keuze 

moeten maken.  

De avond staat vooral in het teken van kennismaking met de leerkracht(en) van uw 
kind(eren), het geven van informatie over het onderwijskundige aanbod (het werken in 

combinatiegroepen) en de speerpunten van de school voor dit schooljaar. 

 

Het programma van de avond ziet er als volgt uit: 
 19.15 uur:  Inloop- de koffie staat klaar.  

 19.30 uur:  Naar de lokalen voor de eerste ronde. 

 20.15 uur:  Wisselen van groep 
 20.30 uur: Naar de lokalen voor de tweede ronde. 

 21.15 uur Einde van de avond 

 
Om in te schrijven werken we met een intekenlijst. 

  

Bij elke groep hangt vanaf dinsdag a.s. een intekenlijst, waarop u zelf kunt aan 

geven of u de 1e of de 2e ronde aanwezig zult zijn.  
 

Natuurlijk kunt u uw (oudere) kind vragen om u in te schrijven, indien u niet in 

de gelegenheid bent om zelf op school te komen. 
 

We hopen op veel belangstelling! 

 
 

 

 

 
 

 

 



2. Ouderkalender en schoolgids 

Op onze website(www.hetfestivalzwolle.nl) kunt u de schoolkalender en de schoolgids 

vinden, met daarin belangrijke informatie over het schooljaar 2017-2018.  
_______________________________________________________________ 

 

3. Workshop Kracht van 8 

Zoals u weet zit uw kind op een kracht van 8 school. Wij werken nu al 
vanaf de start van het Festival met deze werkwijze en zijn er zeer 

tevreden over. We horen dan ook regelmatig van ouders dat de 

kinderen thuis regelmatig opmerkingen maken: 
 “Dat hoort bij de Kracht van 8”. 

Maar wat is de Kracht van 8? Wat hebben de kleuren van de molen 

daarmee te maken?  
U bent van harte uitgenodigd om aan een van onze workshops mee te doen, zodat u er 

meer over te weten komt.  

De eerstvolgende workshop is op dinsdag 19 september om 19.30 uur. 

________________________________________________________________ 
 

4. Eerste thema 

Met het eerste thema van dit schooljaar staat de Natuur centraal. We gaan inzoomen op 
de leefomgeving van dieren en dan met name hoe ze wonen.  

Zo zal er onder meer in de bovenbouw onderzocht worden waarom er dieren verdwijnen? 

De opening van het thema vindt plaats op donderdag 14 september. Over de invulling 
hiervan ontvangt u nog bericht. 

_____________________________________________________________ 

 

5. Gymrooster 
Hieronder vindt u het ‘definitieve’ gymrooster: 

 

groep dag tijd plaats les van vlk? 

    8 Woensdag 
Donderdag 

08.30 - 09.15 uur 
13.00 - 13.45 uur 

Gymzaal  
Gymzaal  

Ja 
Nee 

6A-7A Maandag 
Woensdag 

09.15 - 10.00 uur 
10.45 - 11.30 uur 

Gymzaal 
Gymzaal  

Nee 
Ja 

7B Woensdag 
Donderdag 

09.15 - 10.00 uur 
13.45 - 14.30 uur 

Gymzaal 
Gymzaal  

Ja 
Nee 

6B Dinsdag 
Woensdag 

13.45 - 14.30 uur 
10.00 - 10.45 uur 

Gymzaal 
Gymzaal 

Nee 
Ja 

   6C Dinsdag 
Donderdag 

11.30 - 12.15 uur 
10.45 - 11.30 uur 

Gymzaal 
Gymzaal 

Ja 
Nee 

5A Maandag 
Vrijdag 

10.45 - 11.30 uur 
08.30 - 09.15 uur 

Gymzaal 
Gymzaal 

Nee 
Ja 

5B Dinsdag 
Woensdag 

13.00 - 13.45 uur 
11.30 - 12.15 uur 

Gymzaal 
Gymzaal 

Nee 
Ja 

5C Dinsdag 
Donderdag 

10.45 - 11.30 uur 
10.00 - 10.45 uur 

Gymzaal  
Gymzaal  

Ja 
Nee 

4A Dinsdag 
Donderdag 

09.15 - 10.00 uur 
09.15 - 10.00 uur 

Gymzaal 
Gymzaal 

Ja 
Nee 

4B Dinsdag 
Donderdag 

10.00 - 10.45 uur 
08.30 - 09.15 uur 

Gymzaal 
Gymzaal 

Ja 
Nee 

4C Dinsdag 
Donderdag 

08.30 - 09.15 uur 
11.30 - 12.15 uur 

Gymzaal 
Gymzaal 

Ja 
Nee 

3A Dinsdag 
Vrijdag 

12.15 - 13.00 uur 
09.15 - 10.00 uur 

Gymzaal 
Gymzaal 

Nee 
Ja 
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3B Maandag 
Vrijdag 

08.30 - 09.15 uur 
10.00 - 10.45 uur 

Gymzaal 
Gymzaal 

Nee 
Ja 

3C Donderdag 
Vrijdag 

12.15 - 13.00 uur 
10.45 - 11.30 uur 

Gymzaal 
Gymzaal 

Nee 
Ja 

3D Maandag 
Vrijdag 

10.00 - 10.45 uur 
11.30 - 12.15 uur 

Gymzaal 
Gymzaal 

Nee 
Ja 


