
        

                                                                                     

  

 

Beste ouder(s),  
Sinterklaas heeft Nederland weer verlaten en we mogen 
terugkijken op een geslaagd kinderfeest. 

Op locatie de Zijsprong hebben de kinderen van de groepen 1 

t/m 4 èn de vele aanwezige ouders kunnen zien dat de (bouw) 

Pieten uiteindelijk toch de goede locatie hadden gevonden en  
kon het feest uiteindelijk losbarsten.  

Ook op de andere locaties werd het feest uitbundig gevierd. 

Prachtige surprises zijn er gemaakt en geweldig dat er thuis 
zoveel aandacht aan is besteed.  

 

Over twee weken vieren we met elkaar kerst en ook deze viering 

vraagt om aanpassingen in het programma. Het kan helaas niet 
anders met vijf locaties.  

Het is dan ook niet vreemd dat juist bij het vieren van onze  

‘parels’ in het schooljaar, we het ‘gemis’ voelen dat we de beide 
feesten dit jaar niet samen kunnen vieren.  

 

Aan de andere kant ervaar ik persoonlijk een gevoel van ‘trots’. Trots dat we de 
noodgedwongen, tijdelijke sluiting van Het Festival op zo’n voortreffelijke wijze met elkaar 

opvangen. Een groot compliment aan de kinderen, ouders en aan ons gepassioneerde 

team. 

 
Fijne feestdagen gewenst! 

  

Dick Bremmer 
directeur   
_______________________________________________________________ 

Staking 
Vorige week hebben we u laten weten dat het team van Het Festival gehoor zou gaan 

geven aan de oproep van het PO- front om op dinsdag 12 december te gaan staken, 
mocht de minister niet over de brug komen met het benodigde geld om de werkdruk te 

verlagen en de lonen te verhogen. 

 
In de media heeft u vanaf dinsdag 5 december kunnen vernemen dat minister Slob het 

PO niet verder tegemoet wil komen en dat betekent dat we opnieuw het werk neerleggen. 

 

Het is ‘nu of nooit’ voor het Primair Onderwijs. Het team van Het Festival is het hier 
volledig mee eens en hopen op uw steun. Op dinsdag 12 december is er dan ook 

geen les en blijven de deuren dicht.   

______________________________________________________________ 

Kerstfeest 
Van de werkgroep kerst heeft u deze week informatie 

ontvangen met betrekking tot de kerstviering op de 

diverse locaties. Belangrijk in deze informatie is dat we 
op woensdag 20 december het kerstdiner 

organiseren en dat alle ouders op locatie de Zijsprong 

een hapje en een drankje kunnen komen nuttigen.  

 



 

 

 

Parkeren 
Nogmaals een vriendelijk verzoek om uw auto’s niet in bermen, op trottoirs 

en voor uitritten te parkeren. Tenslotte zijn we te gast op de diverse 

locaties en we krijgen veel klachten over de onverantwoorde wijze waarop 
ouders van Het Festival soms hun auto’s parkeren. 

Heel graag aandacht hiervoor!  

_______________________________________________________________ 

 

Cultuur 
Dit schooljaar hebben we voor de tweede keer een subsidieverzoek ingediend bij het 

Fonds van Cultuurparticipatie om gebruik te kunnen maken van de Impulsregeling 
Muziekonderwijs. 

 

Deze week hebben we bericht ontvangen dat ons verzoek is toegewezen en dat betekent 

dat we de komende jaren nog meer financiële middelen hebben om ons muziekonderwijs 
vorm te geven. 

_______________________________________________________________ 

Kennen jullie Park de Stadshoeve al?  
 

Natuurlijk wel en jullie zijn er vast ook al eens geweest! 

Sinds de officiële opening in september worden er steeds meer 

leuke activiteiten georganiseerd. 
Op 16 december is er een gezellig kerstevent van 16.00  

tot 20.00 uur. Je kunt er kerstshoppen, mini-workshops volgen 

en er is muziek en een levende kersstal met onze dieren in de 
hoofdrol. De Bistro is natuurlijk ook geopend. Neem je familie 

mee en kom gezellig langs! 

Iedere 4e woensdag van de maand zijn er leuke kinderactiviteiten in de 
educatieruimte, achter de Bistro. Kom ook op woensdag 27 december van 14.00 tot 16.00 

uur winter-knutselen en de stal bezoeken om konijnen te knuffelen, ezels te borstelen en 

geiten te aaien. 

Kijk op de facebookpagina van Park de Stadshoeve welke activiteiten er deze maand 
nog meer georganiseerd worden. Er zijn ook regelmatig workshops voor volwassenen. 

https://www.facebook.com/deStadshoevezwolle/ 

 
Wil je dat er steeds vaker leuke dingen worden georganiseerd? En 

hoop je dat het speelkasteel snel gebouwd wordt? Vraag dan aan je vader of moeder, opa 

en oma of ze Vriend van de Stadshoeve willen worden. Op die manier helpen ze mee 
om hele gave dingen te realiseren! 

Ons varken heet Britt, maar het biggetje heeft nog steeds geen naam. Bedenk met je 

klas een leuke naam voor de big. De Stadshoeve kiest dan de leukste naam. De klas 

die deze naam heeft bedacht, krijgt een educatief spel cadeau dat hun eigen juf of 
meester mag uitkiezen. Alle basisscholen in Stadshagen doen mee, dus doe je best! 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/deStadshoevezwolle/


 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Op maandag 8 januari om 8.30 uur gaan we weer naar school! 
 

 

 
 

 

 

       
 


