
        

                                                                                     

  

Beste ouder(s),  

 
Over twee weken is (bijna) de hele Festivalfamilie weer terug in het hoofdgebouw. Voor 
dat het zover is, moet er eerst nog heel wat werk verzet worden. We hebben goed 

nagedacht over het verhuisplan en met hulp van heel veel ouders gaan we de verhuizing 

zeker tot een goed einde brengen. 

In de tussentijd zijn de lokalen geschilderd, worden de vloeren geschrobd en andere 
werkzaamheden verricht, zodat we in een frisse school kunnen starten na de 

voorjaarsvakantie. 

 
Op maandag 12 februari staat er een studiedag op de kalender en zijn alle kinderen vrij.  

De inhoud van onze studiedagen wordt in de jaarplanning reeds vastgesteld. Zo krijgt het 

hele team maandag scholing in ‘feedback en interventies’ van onze didactisch coach, Jan 

Hupkes.  
De leerteams 2, 3 en 4 (gp. 3 t/m 8) werken verder aan het herijken van ons huidige 

rapport en het maken van didactische groepsplannen en groepsoverzichten.  

Leerteam 1 (gp. 1 en 2) gaat aan het werk met de registratieformulieren, waarin we de 
ontwikkeling van onze kleuters volgen. Een intensieve dag, waarbij we scholing, met 

‘elkaar aan het werk’ en ‘eigenaarschap’ verbinden. 

 
Tot slot wil ik graag de aandacht vestigen op een artikel op de voorpagina van de 

Vinexpress, de wijkkrant van Stadshagen. In dit artikel wordt uitvoerig teruggekeken op 

de achterliggende periode, waarbij we zo plotseling Het Festival moesten verlaten. De 

krant komt volgende week uit. 
 

Met vriendelijke groet, 

 
Dick Bremmer 

directeur   

__________________________________________________________ 
 

Afsluiting thema 
De groepen 1/ 2 sluiten dinsdag 13 maart het tweede thema van 

ervaren af. Zij lopen een speurtocht door de wijk onder begeleiding 

van ouders.  
De tijden van de groepen zijn verschillend. Vanaf maandag 5 februari 

kunt u zich hiervoor bij de leerkracht opgeven en is de tijd van elke 

groep bekend.   

  
De groepen 5 en groep 6B sluiten dinsdag 13 maart het tweede thema van ervaren af. 

Dit doen zij middels een tentoonstelling. De ouders zijn van harte welkom om te ervaren 

hoe het is om bewust op weg van A naar Beter te gaan. Daarnaast zullen zij een 
fietskeuring verzorgen voor ouders die met de fiets komen en wordt er nagegaan bij 

ouders hoe bewust zij autorijden & parkeren.    

  
Vanaf 13.45 uur bent u van harte welkom in onze groepen! 

De locaties Klein Festival, De Boxem en De Paperclip sluiten 

het thema af in de klas zonder ouders. 



_________________________________________________________ 

Workshop Kracht van 8 
De geplande workshop Kracht van 8, die op dinsdag 13 februari op de kalender staat, 
gaat niet door. 

Jeannette Koopmanschap, onze specialist welbevinden, geeft er de voorkeur de workshop 

in het hoofdgebouw te geven. U leest binnenkort wanneer de workshop zal plaatsvinden, 

zodat u zich kunt inschrijven. 

__________________________________________________________________________ 

 

Week van de Techniek 
In de week van 26 maart tot 30 

maart is er de techniekweek. 
Deze valt helaas niet samen met de 

landelijke techniekweek. In de 

jaarplanning was hiervoor geen 
ruimte.  

 

Het thema van de techniekweek is 
‘Pretpark het Festival’. In 

deze week gaan de groepen een 

stukje techniek ontdekken van 

verschillende attracties die in 
een pretpark te vinden zijn.  

Denkt u bijvoorbeeld aan de 

trekkracht van een achtbaan of wat is nu eigenlijk de functie van het water bij een 
wildwaterbaan? De resultaten zullen worden gepresenteerd op een maquette.  

Het ‘Pretpark Het Festival’ kunt u bewonderen vanaf donderdag 29 maart. U kunt na 

schooltijd de maquette bekijken met uw zoon of dochter tot vrijdag 6 april.  

Tot slot vragen wij uw aandacht voor de Open techniekdag in Zwolle.  

Zaterdag 17 maart opent een aantal bedrijven hun deuren voor de scholieren van groep 7 

en 8 van de basisscholen in Zwolle.  
Onder andere metaalbedrijf Tosec bv. opent de deuren. In de fabriek zijn op verscheidene 

plekken demonstraties te zien van de bewerkingen die uitgevoerd worden en de kinderen 

mogen ook, onder begeleiding, bepaalde bewerkingen uitvoeren. 
De ervaring leert dat mensen bijzonder enthousiast zijn over deze “Open dag” van Tosec. 

Jaarlijks bezoeken meer dan 2200 mensen het metaal- en constructie bedrijf. Voor meer 

informatie http://www.weektechniekzwolle.nl/ 

 

Kerstfoto’s 

Er zijn nog nagekomen kerstfoto’s van de groepen 1 en 2, locatie de 

Zijsprong….voor de liefhebbers. 

 
https://www.dropbox.com/sh/qzulalpsom0vqx0/AADDWq21AxGEjNyd5JPMsz0fa?dl=0 

 

 

http://www.weektechniekzwolle.nl/
https://www.dropbox.com/sh/qzulalpsom0vqx0/AADDWq21AxGEjNyd5JPMsz0fa?dl=0

