
                                                                                                 

       Beste ouder (s), 

Dinsdag 27 juni wordt er op Het Festival van 8.30 uur tot 9.30 uur geen les 

gegeven en doen we mee aan de landelijke prikactie POinactie, waarover we u 

op maandag 20 juni geïnformeerd hebben. 
De enorme werkdruk en de lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren 

voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe 

leerkrachten zijn bijgekomen. Het lerarentekort zal de komende jaren dan ook 
enorm groeien. Het is vijf voor twaalf! Ik hoop van harte dat u onze actie 

ondersteunt. Voor de toekomst van generaties kinderen, waaronder die van u! 

 
Dit is het laatste Festivalnieuws van dit schooljaar. In juli ontvangt u de Eindinfo 

met daarin alle wetenswaardigheden over het nieuwe schooljaar, met o.a. de 

klassenindelingen etc. 

 
Tot slot vraag ik uw aandacht voor de vacature in de MR, eveneens te lezen in dit 

Festivalnieuws. Komt u onze MR versterken? 

 
Met vriendelijke groet, 

 

Dick Bremmer 
directeur 

________________________________________________________________ 
 

Afsluiting Thema ‘Hoe was het in………?’ 
Het thema wordt afgesloten op donderdag 6 juli. Er zal 

een prachtige ambachtenmarkt worden opgesteld en de 

groepen zullen de markt onder schooltijd bezoeken. 

 
Om 14.15 uur nodigen we alle ouders uit, zodat ze met hun 

kinderen kunnen genieten van een demonstratie van een 

valkenier. Deze demonstratie vindt plaats op het 
basketbalveld naast de gymzaal. 

Na de demonstratie kunnen de kinderen mét ouders de 

ambachtenmarkt bezoeken. Deze duurt tot 16.00 uur. 
 

__________________________________________________________ 

Nieuw Beleidsplan SEO (Sociaal Emotionele Ontwikkeling) 

Op de website www.hetfestivalzwolle.nl-----IKC---School- Belangrijke 
documenten, vindt u ons nieuwe beleidsplan SEO. Onderdeel van dit plan zijn 

onder meer het pestprotocol en het protocol schokkende gebeurtenissen. 

__________________________________________________________

MR vergadering 

Op dit moment leggen we de laatste hand aan de nieuwe schoolgids, het jaarplan 

en andere beleidsstukken, dit kost veel tijd. Deze documenten dienen 

vastgesteld te worden in de Medezeggenschapsraad (MR). De laatste MR 
vergadering zal dan ook niet op maandag 26 juni plaatsvinden, maar wordt 

verplaatst naar maandag 10 juli.  

 



 

 

 
 

 

 
Vacature Ouderlid Medezeggenschapsraad Het Festival 

 

Binnenkort ontstaat in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school een 

plaats voor ouderlid vanwege verhuizing. De MR is daarom op zoek naar een 
gemotiveerde ouder / verzorger die zich beschikbaar wil stellen voor deze 

vacature. 

 
Wat is een MR? 

In de medezeggenschapsraad spreekt u mee over allerlei onderwerpen die met 

uw school en het onderwijs te maken hebben. De MR bestaat uit personeelsleden 
en ouders / verzorgers van kinderen die naar Het Festival gaan. 

 

Welke bevoegdheden heeft een MR?  

De schooldirecteur, het bovenschoolse management en colleges van bestuur zijn 
voor een aantal belangrijke beslissingen verplicht eerst de ouders en het 

personeel te raadplegen. Dat gebeurt via de MR, volgens de Wet 

Medezeggenschap op Scholen (WMS). 
Er zijn verschillende soorten beslissingen: 

 die waarover de MR eerst advies geeft; 

 die waarvoor instemming van de MR vereist is; 
 die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren. 

 

Wat levert zitting in de MR u op? 

Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is voor ouders vrijwilligerswerk. U 
doet kennis op over de achtergronden van de school van uw kind(eren) en de 

schoolorganisatie. Ook doet u ervaring op met beleidsplannen. De zittingsduur in 

de MR is 3 jaar en vangt aan begin september 2017. 
 

Wat vragen wij van u? 

Interesse in schoolbeleid, een positief kritische, open en opbouwende houding. 

Ervaring met vergaderen en de bijbehorende voorbereiding is gewenst. 
En uiteraard de aanwezigheid bij de MR vergaderingen die ongeveer 8 maal per 

jaar plaats vinden.  

  
Bent u geïnteresseerd?  

Mail dan uiterlijk vrijdag 1 juli 2017 12:00 uur naar mr@hetfestivalzwolle.nl. 

Stel uzelf hierin voor, geef uw motivatie aan en voeg een recente foto toe. Mocht 
het zo zijn dat slechts 1 persoon zich verkiesbaar heeft gesteld, dan wordt deze 

persoon automatisch het nieuwe MR-lid. Bij meer dan 1 kandidaat worden zij 

kort daarna per mail aan alle ouders voorgesteld.  

Is uw e-mailadres nog niet bekend bij school of onlangs gewijzigd, dan kunt u dit 
doorgeven aan Wim Dulos via: w.dulos-hetfestival@ooz.nl.  

Indien verkiezingen plaatsvinden zal dit kort daarna plaatsvinden, de precieze 

tijdstippen en data zullen dan worden aangegeven.  
 

Nieuwsbrief MR Het Festival 
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Wilt u eerst met iemand uit onze MR praten, voordat u besluit zich kandidaat te 

stellen? Stuur dan een mailtje naar mr@hetfestivalzwolle.nl. 

Wilt u meer weten over het werk van medezeggenschapsraden kijk dan op 
www.infowms.nl. 

 

Remko Bakker (ouder en voorzitter) 
Andjani Patandin-Bhikhie (ouder) 

Erik Ottens (ouder) 

René Westra (ouder) 

Jorie Linde (leerkracht) 
Clarine van der Meer (leerkracht) 

Darja Dikkers (leerkracht en secretaris) 

Wim Wobbes (IB’r) 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 

 
Beste ouders van Het Festival, 

Het is tijd voor een bedankje! Wij willen iedereen die zich 

het afgelopen jaar voor school heeft ingezet, graag 

uitnodigen voor een gezellige high tea!  
 

Wanneer:   Woensdag 5 juli  van 11.00 tot 12.30 

uur  
Waar:      IKC Het Festival 

 

Graag aanmelden door onderstaand strookje in de 
theepot in de keuken te gooien (uiterlijk maandag 26 juni!). 

Wij hopen op een smakelijke afsluiting van een mooi school jaar! 

 

Team Het Festival 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Naam:             

 

 
ouder(s) van:                                                                                   uit 

groep:_________       

 
komt/komen met   persoon/personen. 

 

Deze uitnodiging heeft u ook ontvangen via uw oudste kind! 
_______________________________________________________________ 
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In maart zijn er 2 filmmiddagen geweest waar de kinderen van Stadshagen 
naartoe mochten. In totaal zijn er 177 kinderen geweest! Wat een super 

opkomst was dat. De opbrengst zal gebruikt worden voor aanschaf van dieren 

voor De Stadshoeve. Helemaal leuk dus! Dank jullie wel! 

 
Lijkt het jou ook leuk om te helpen bij het opbouwen van de Stadshoeve? En om 

de Stadshoeve nog meer naamsbekend te geven? Dan wil jij mij misschien wel 

helpen! Ik ben schoolambassadeur op het Festival voor de Stadshoeve en zou dit 
graag samen met iemand doen. Vind je het leuk om mij te helpen mail mij dan: 

Karin.paulusse@hetnet.nl.  
_______________________________________________________________________ 

Thema ridders en kastelen is begonnen, we zijn met het kinderdagverblijf naar 

de opening geweest, samen met alle andere kinderen. 

Bij Doomijn op het IKC leeft het boekje ‘Ridder Rikki’ helemaal, en de kinderen 

stappen dagelijks in de rol van ridders, superhelden of prinsessen.  
In het boekje gaat het over konijn Rikki (met een slap oor), die droomt dat hij 

een ridder is in de middeleeuwen, met vuurspuwende draken die hij allemaal 

verslaat.  
Hij heeft een kasteel waar een bevriende prinses (jonkvrouw) op bezoek komt, 

die hij later moet redden van een eng monster – die heel  geruststellend de 

vriendelijke hond van de buren blijkt te zijn. 
 

Kinderen luisteren aandachtig, en de opa’s en 

oma’s ook. 

Wat gezellig zoveel grootouders op bezoek bij de 
georganiseerde ‘opa en oma week’.  

Samen kleuren, zingen en dansen. Daniella onze 

vakdocent  muziek en bewegen is ook op bezoek 
geweest, om een aantal dagen een muziekles 

aan kinderen en grootouders te geven. 

 
 

 

De afgelopen weken is iedereen van de peuterspeelzaal naar de bibliotheek 

geweest. Het was een groot succes en wij bedanken daarin alle ouders die mee 
gegaan zijn! 
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Sinds begin dit jaar werken Doomijn en de Stadkamer samen in 'Doe mee(r) 

met een boek'. Speciaal voor de allerjongste kinderen van 1-4 jaar wordt er een 

prentenboek voorgelezen omkleed met liedjes, muziekinstrumenten en speelse 
materialen. Stilzitten is er niet bij! Gezellig plezier beleven met je (klein)kind?  

 


