
        

                                                                                     

  

Beste ouder(s),  

 
Namens het team wens ik u in de eerste plaats  een gelukkig en gezond 
2018 toe!  

Een spannende start van het nieuwe jaar ook. Volgende week weten we of we op 

korte termijn weer terug kunnen verhuizen naar ons hoofdgebouw. Verderop in 

deze editie meer informatie hierover. 
 

Op de verschillende locaties zijn we uitgerust en 

gemotiveerd gestart en bereiden we ons voor op een 
paar intensieve toetsweken (Cito) voor onze 

leerlingen. De afname vindt plaats in de periode van 

22 januari tot en met 2 februari.  
 

Toetsen is bij ons op school geen doel op zich. De 

opbrengsten (resultaten) van de toetsen gebruiken we 

vooral om ons onderwijs te verbeteren op leerling-, 
groeps-, en schoolniveau. Een pittige periode voor de 

kinderen, leerkrachten, specialisten en intern 

begeleiders.                                                                   Cito- voorbereiding 
 

Gelukkig zijn we deze week ook met een nieuw thema gestart. Dit keer 

gerelateerd aan het domein ‘verkeer’.  
De titel is ‘Veilig op weg naar….” De start heeft dinsdag 9 januari plaatsgehad, 

met o.a.. een verkeersquiz en een verkeerspuzzeltocht. 

 

We zijn begonnen……. 
 

Dick Bremmer 

directeur   
__________________________________________________________ 
 

Vloeren Het Festival opnieuw onder de loep 
Voor de kerstvakantie hebben we u bericht dat het 

voornemen was dat in week 2 de voorbereidende 
werkzaamheden zouden worden getroffen tot het verzwaren 

van de vloeren, zodat de proef in week 3 uitgevoerd zou 

kunnen worden.  
Inmiddels is dit plan definitief en zijn de voorbereidingen 

gestart. Volgende week worden de watervaten gevuld en 

zal de meting plaatsvinden. Aan het eind van de week 

verwachten we duidelijkheid te hebben of de school veilig 
gegeven kan worden of dat er herstelwerkzaamheden 

moeten worden uitgevoerd. 

 
We houden u op de hoogte! 



Foto’s kerstfeest 
Via onderstaande links, kunt u de foto’s van het Kerstfeest 2017 bekijken: 

 
Kerstfeest de Krullenvaar: 

 
https://www.dropbox.com/sh/b1kt3uttdh58wgg/AADU1iP6wj5vDFLv-SejD7ULa?dl=0 
 
Kerstfeest Boxem: 
 
https://www.dropbox.com/sh/g6px9l4xfru5x9a/AAAz_qGiEvjEKeXfrZEbjyCda?dl=0 
 
Kerstfeest Paperlip 
 
https://www.dropbox.com/sh/pp64gsp2zat2ddq/AADzowUDgvblHEpPMFxYL6Jpa?dl=0 
 
Kerstfeest de Zijsprong 
 
https://www.dropbox.com/sh/qzulalpsom0vqx0/AADDWq21AxGEjNyd5JPMsz0fa?dl=0 

 
Kerstfeest Klein Festival 
 
https://www.dropbox.com/sh/1rlisxdunm3ghga/AAA2esTVhjkItrGX4Hr0LdBTa?dl=0 

 
__________________________________________________________ 

 

Schoolmaatschappelijk werk 

Beste ouders en leerlingen van het Festival, 

 

Helaas zal ik als schoolmaatschappelijk werker afscheid nemen van het Festival. 

Per januari zal ik alleen werkzaam zijn binnen het voortgezet onderwijs en het 
MBO. Ik wil met name de ouders en kinderen waarbij ik betrokkenheid heb 

gehad bedanken voor het gestelde vertrouwen, de openheid en kwetsbaarheid 

die zij hebben gedeeld met mij.  
 

Ik wens iedereen alvast prettige feestdagen en een fijne vakantie! Per januari zal 

Alet Lummen mijn rol overnemen op het Festival. Zij zal zichzelf binnenkort 
voorstellen in de nieuwsbrief.   

 

Hartelijke groet, 

 
Nefti Stoel 

Schoolmaatschappelijk werker 

Sociaal werker jeugd en gezin, sociaal wijkteam West 
 

 

 
 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/b1kt3uttdh58wgg/AADU1iP6wj5vDFLv-SejD7ULa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/g6px9l4xfru5x9a/AAAz_qGiEvjEKeXfrZEbjyCda?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/pp64gsp2zat2ddq/AADzowUDgvblHEpPMFxYL6Jpa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/qzulalpsom0vqx0/AADDWq21AxGEjNyd5JPMsz0fa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/1rlisxdunm3ghga/AAA2esTVhjkItrGX4Hr0LdBTa?dl=0


 
Allereerst willen de pedagogisch medewerkers van de kinderopvang  alle ouder (s) een 
gelukkig en gezond nieuwjaar wensen.  
Op de peuterspeelzaal is er na de kerstvakantie weer fris en fruitig begonnen aan het 
nieuwe jaar en zijn we van start gegaan met een nieuw thema, namelijk verkeer.  Er 
zijn  weer leuke activiteiten bedacht die aansluiten bij dit thema. Hier start de 
peuterspeelzaal volgende week mee. 

De BSO start 2018 met een aantal personele wisselingen. Nicole is 
weer terug van haar zwangerschapsverlof. Mariël heeft deze week 
afscheid genomen en zij gaat beginnen als gastouder bij Doomijn. 
Ingrid zal Mariël gaan vervangen. 

Volgende week wordt er op de BSO gestart met een nieuw 
activiteitenschema. De kinderen krijgen per dag drie activiteiten 
aangeboden, waar ze uit mogen kiezen. De kinderen mogen zelf 
kiezen of ze met een activiteit mee doen of dat ze zelf iets kiezen 
om mee te spelen. De activiteiten zullen aansluiten op het thema 
verkeer. 
                                        Van een oude naar een nieuw kast                                               
 
 
 
 
_______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij Park de Stadshoeve is ook in 2018 weer van alles te doen voor de kinderen uit 

Stadshagen. 
Dieren verzorgen en knuffelen 
Elke 4de woensdag van de maand kun je tussen 14.00 – 16.00 uur komen helpen met het 
verzorgen van de dieren en kun je de konijnen komen knuffelen. 
 
Stadshoeve Actief 
Vanaf februari 2018 is er elke maand een Stadshoeve Actief, georganiseerd door 

Macventure. Kom woensdag 7 februari tussen 14.00 – 17.00 uur naar Park de 
Stadshoeve. Dan kun je lekker komen longboarden, klimmen en klauteren over het 
Adventure parcours, mee bouwen aan een bamboetoren of met je telefoon en een app 
een speurtocht door Stadshagen doen op zoek naar de QR-codes.  
Kosten: €6,- waarvan €1,- aan Park de Stadshoeve zal worden gedoneerd voor het 
avontuurlijke speelkasteel. 
 

Help Nederland vooruit – Stem vanaf 22 januari op de Stadshoeve! 
Van 22 januari t/m 11 februari kun je ons ook nog steunen door op ons te stemmen. ING 
heeft een mooie campagne: Help Nederland vooruit. Wij zijn met nog vier andere 



projecten geselecteerd en op grond van het aantal stemmen zal onze beloning tussen de 
1000,- en 5000,- euro liggen. Dit bedrag zal gebruikt worden om mooie speelelementen 
in de reeds aangelegde waterloop te plaatsen. Nog meer speelplezier voor de kinderen in 
Stadshagen! Hou onze facebookpagina in de gaten en stem op ons!  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


