
        

                                                                                     

  

Beste ouder(s),  
Het Sinterklaasfeest zit er op en wat was het 

wederom een geslaagd kinderfeest. Een 
prachtig gezicht om zoveel kinderen èn ouders 

te zien genieten van het spektakel dat de Sint- 

en feestgroep zo geweldig heeft 

georganiseerd.  
Een hele organisatie ook om alles goed te 

laten verlopen, tenslotte waren er meer dan 

700 personen op en rond het basketbalveld 
aanwezig. Fijn dat iedereen zo goed heeft 

meegewerkt! De kinderen, heel veel ouders en 

de leerkrachten hebben met volle teugen genoten, Sinterklaas en zijn Pieten niet minder! 
 

Sint had maandag het Kindcentrum nog maar net verlaten of de hal was al weer 

omgetoverd in een warme kerstsfeer. Op naar de kerstviering op donderdag 22 

december; het kerstdiner en voor ouders, de kerstmarkt.  
 

Verder heeft de Jumbo- actie de school een bedrag van ruim 

€1000,- opgeleverd. Hiervoor is een prachtige kindertafel voor het 
plein gekocht.  

Nog twee weken en het is kerstvakantie. Tot die tijd hebben we 

nog een drukke, maar uiterst sfeervolle tijd op Het Festival! Geniet 
ervan! 

 

                                 Dick Bremmer 

                                 directeur   
____________________________________________________________________  

Goede doel kerstmarkt     
Net als vorig jaar hebben de kinderen van het Festival ook 

dit jaar voor een goed doel gekozen waar ze de opbrengst 

van de kerstmarkt  aan willen schenken.  
De groepen 7 en 8 heeft een aantal goede doelen 

aangedragen en vanuit daar hebben de andere groepen 

gestemd. Dit jaar is het goede doel geworden: 
 

De Kinderen van de Voedselbank! 

 
Stichting Kinderen van de Voedselbank is opgezet door een aantal vrijwilligers die 

zich inzetten tegen de maatschappelijke gevolgen van kinderarmoede in Nederland, 

voor kinderen waarvan de ouders gebruik moeten maken van de voedselbank.  

 
Waarom zij dit doen is met reden, deze kinderen komen over het algemeen een hoop 

tekort in een moeilijke periode van alles wat voor de meeste kinderen de gewoonste zaak 

van de wereld is. Zij geven kledingpakketten uit voorzien van nieuwe kleding, nieuwe 
schoenen, en een aantal leuke nieuwe cadeautjes.  

Wij hopen op een mooie opbrengst voor dit goede doel! 

 



De kerstmarkt kent dit jaar ook een bijzondere actie. Onze 

leerling Jason Vos (groep 7) woont toevallig naast Olympisch 

kampioene Anna van der Breggen. Zij won in 2016 een gouden 
medaille tijdens de wegwedstrijd wielrennen in Rio.  

 

Jason heeft Anna gevraagd om voor het goede doel een 

gesigneerd shirt beschikbaar te stellen. Hierop kunt u bieden 
tijdens de kerstmarkt. Jason bedankt, geweldig gedaan! 

 

________________________________________________ 

 

 

Allergie 
In deze gezellige decembermaand, met alle feestelijke vieringen, is het goed om u te 

informeren hoe we op het Festival omgaan met diëten en/ of allergieën.   

Voorgaande jaren hadden wij een hulpgroep die zorgde voor versnaperingen voor 
kinderen die niet alles mogen of kunnen eten. Helaas is het niet meer mogelijk om dit 

door een hulpgroep te laten organiseren. 

 
Mocht uw zoon of dochter een speciaal dieet hebben of allergisch zijn, dan is het goed om 

dit met de groepsleerkracht te bespreken. U kunt dan samen afspraken maken m.b.t. 

traktaties en het kerstbuffet. Wij willen u erop wijze dat u als ouders verantwoordelijk 

bent voor wat uw kind eet.  
 

Fotogroep 

De fotogroep zorgt tijdens elke viering op Het Festival voor een mooie foto- impressie van 
de activiteit. Om deze foto’s met u te delen maken wij gebruik van een afgeschermde side 

via dropbox. Zodra alle foto’s na een viering op de side staan ontvangt u een link 

waarmee u direct toegang tot de foto’s krijgt. U kunt de foto’s dan bekijken, downloaden 
en eventueel zelf afdrukken. Om de foto’s te downloaden is het wel nodig om een gratis 

account aan te maken.   

Afgelopen maandag tijdens de Sinterklaasviering zijn er foto’s gemaakt. In de loop van volgende 

week ontvangt u via mail de link om deze foto’s te bekijken.  

Parkeren aan de Sportlaan 
Tegenover de hoofddeur van de nieuwe vleugel zijn de laatste 

maanden nieuwe woningen opgeleverd. Voor de nieuwe huizen 

hebben de bewoners de beschikking over parkeerplaatsen. 
 

Steeds vaker parkeren onze ouders hun auto op de aangebrachte 

gele plekken. Deze gele stenen in het wegdek geven het 
voetpad- deel van de weg aan en de zwarte vakken hierin de 

parkeerdelen. Er zijn dus ouders die hun auto parkeren op het 

voetpad en dat is niet de bedoeling! 

  
Na de drempel kunt u uw auto makkelijk parkeren, plaats genoeg. Niet helemaal voor de 

‘voordeur’ weliswaar, maar het voorkomt een hoop ergernis. U werkt toch ook mee? 

 
 

 

 



NIEUWS VAN DE STICHTING BEHEER OUDERGELDEN HET FESTIVAL 

 

Sint en Kerst 
We zitten op dit moment volledig in de Sinterklaas-sfeer. We zijn blij dat we met het geld 

van de ouderbijdrage weer alle kadootjes voor de kinderen en groepskado’s hebben 

kunnen kopen en dat de hal prachtig aangekleed is! Ook straks met kerst zal de school 
weer omgetoverd worden, het geld dat hiervoor nodig is, komt uit uw ouderbijdrage! 

 

Herinnering betalen ouderbijdrage 

Veel ouders hebben hun ouderbijdrage inmiddels overgemaakt, hier zijn we erg blij mee! 
We hebben op dit moment 70 % van de ouderbijdrage binnen.  

Helaas is er ook een groep ouders die nog niet heeft betaald. Hoort u tot deze groep, dan 

ontvangt u vandaag via uw kind een herinnering.  
Op Het Festival worden alle activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en 

dus niet door het Ministerie worden betaald, gefinancierd uit de ouderbijdrage. Het gaat 

daarbij om alle materialen voor de Kracht van Acht, Talentontwikkeling en kooklessen, 
geld voor de feesten Sinterklaas, Kerst en Pasen, excursies, workshops en de decoratie 

van de school bij de thema’s. 

 

Realiseert u zich dat als u geen ouderbijdrage overmaakt, dat andere ouders bijvoorbeeld 
het Sinterklaaskado van uw kind betalen? (dus ook de € 5,- die de kinderen in de 

bovenbouw meekrijgen om een kadootje te kopen!) 

 
U kunt € 40,-  per kind overmaken op rekeningnummer NL 47 ABNA 

045.28.13.271 ten name van Stichting Beheer Oudergelden het Festival te Zwolle onder 

vermelding van voor- en achternaam van uw kind(eren) en de groep. 
 

Declaratieformulieren 

Wanneer u kosten maakt die gedeclareerd moeten worden bij de Stichting Beheer 

Oudergelden (denk aan kooklessen en talentontwikkeling) kunt u dit doen d.m.v. het 
declaratieformulier dat in het postbakje van de Stichting ligt, in de lerarenkamer. Let erop 

dat u dit formulier volledig invult en de bon bijvoegt!  

 
Kledingsinzamelingsactie 

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

we €  340,- mee hebben opgehaald! U hoort nog van ons waar het geld aan besteed gaat 

worden. Hartelijk bedankt voor alle volle zakken!  
 

Met vriendelijke groet, 

 
Aafje ter Avest (voorzitter) 

Renate Meijers(penningmeester) 

Maaike Lauret (secretaris) 
Karin Hogervorst 

Janke Verheij 

 

 
Belangrijke data 

 

 Donderdag 22 december- Kerstviering 
 Kerstvakantie van vrijdag 23 december- 12.30 uur tot maandag 9 januari. 

 

 
 

      Op maandag 9 januari om 8.30 uur gaan we weer naar school! 
 


