
        

                                                                                     

  

 

Beste ouder(s),  
De eerste week weer ‘gewoon’ les in ons eigen, prachtige gebouw zit erop en één ding is 
wel duidelijk; wat zijn we allemaal blij dat we weer terug zijn!  
 

Al snel zijn we over gegaan tot de orde van de dag en dat betekent een maand met veel 
activiteiten.  
Zo zijn we deze week begonnen met de ontwikkelingsgesprekken. Een intensieve tijd 
voor de leerkrachten, maar zo waardevol om echt tijd te nemen om met ouders en hun 
kind in gesprek te gaan.  
 
Deze maand staat ook in het teken van twee themaweken. Zo houden we ons een week 

bezig met ‘digislim’ en staat de ‘techniekweek’ in de laatste week van maart op de 
kalender.  
 
Op donderdag 29 maart krijgen we de Onderwijsinspectie op bezoek. Zij nemen deze dag 
een verificatie- onderzoek af, waarbij zij onderzoeken of de verantwoording van het 
bestuur (OOZ) overeenkomt met de werkelijkheid en of de sturing van het bestuur 
voldoende doorwerkt op Het Festival.  

Daarnaast zal het onderzoek de Inspectie informatie geven over de feitelijke 
onderwijskwaliteit op Het Festival. 
 
Het belooft een interessante maand te worden…. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Dick Bremmer 
directeur 

_________________________________________________________ 
 

Informatiescherm hal  
U heeft onze nieuwe aanwinst zeker al zien hangen bij 
binnenkomst? Sinds kort beschikken we over een 
informatiescherm bij de hoofdingang, dat ons de 
mogelijkheid biedt om nieuws, mededelingen, foto’s e.d. 
met u te delen. Dagelijks een blik op het scherm en u bent 
weer helemaal bij! 
______________________________________ 

Kracht van 8 school.                                                                              
Zoals u weet zit uw kind op een kracht van 8 school. Wij werken 
vanaf de start van het Festival met deze werkwijze en zijn er zeer tevreden over. We horen dan ook 
regelmatig van ouders dat de kinderen thuis regelmatig opmerkingen maken: “Dat hoort niet bij de 
Kracht van 8”. 
 
U bent van harte uitgenodigd om aan een van onze workshops mee te doen, zodat u er meer van te 
weten komt. De eerste volgende workshop is op  

Dinsdag 20 maart. 
Aanvang 19.30 uur 

U kunt zich daarvoor opgeven. Er hangen volgende week opgaveformulieren bij de 
deur van elk lokaal.  



Themaweek ‘Digislim’ 

Kinderen komen tegenwoordig veel in aanraking met de digitale wereld, onder andere via 
sociale media. Deze digitale wereld nemen kinderen soms ook mee de school in. Dit is de 
reden waarom we op Het Festival hier nadrukkelijk aandacht aan besteden, dit doen we 
vanaf groep vijf.  
Volgende week, de week van 12 tot en met 16 maart zal de themaweek ‘Digislim’ 
plaatsvinden op Het Festival. In deze week wordt in iedere klas twee uur aandacht 
besteed aan de digitale wereld. Afhankelijk van wat er in de groep leeft worden 
onderwerpen als ‘respect op het net’ en digitaal pesten behandeld.  
_______________________________________________________________ 
Inschrijven leerlingen 
Op dit moment zijn we al weer bezig met de planning van het schooljaar 2018-2019. 
Belangrijk voor ons is om te weten hoeveel kinderen we op 1 oktober (tellingsdatum) 
hebben ingeschreven. Is uw kind inmiddels drie jaar en is het nog niet ingeschreven? 
Dan vragen wij u vriendelijk om dit zo spoedig mogelijk te doen. 
_______________________________________________________________ 
 

 
De Grote Peuter Dag wordt jaarlijks georganiseerd op alle basisscholen van Stichting 
Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio. De Grote Peuter Dag is een leuke ochtend met 
activiteiten waarmee peuters op een speelse manier kennismaken met de basisschool.  
 
Uiteraard mogen hun ouders ook meekomen om kennis te maken, vragen te stellen, zich 
te laten informeren en de school te bekijken. Een belangrijk moment dus voor peuters en 

hun ouders die een goede basisschool willen kiezen! 
 
Komt u ook naar de Grote Peuterdag op Het Festival op vrijdag 6 april? 
_______________________________________________________________ 
 

Informatie schoolmaatschappelijk werk (SMW)    

 
Beste ouder(s), 
 
Graag zou ik mij aan u willen voorstellen. Mijn naam is Alet Lummen en ik ben sinds 
december 2017 gestart als schoolmaatschappelijk werker voor het Festival.  
Als schoolmaatschappelijk werker ben ik donderdagmiddag van 13:00 tot 16:00 uur 
aanwezig op de locatie van het Festival. Naast mijn werkzaamheden als 
schoolmaatschappelijk werker ben ik tevens werkzaam in het sociaal wijkteam Zwolle 

West. 
 



U kunt als ouder(s)/opvoeder(s) bij mij terecht met allerlei vragen. Mocht u contact met 
mij overwegen dan kunt u dit kenbaar maken bij de leerkracht, de intern begeleider of 
gewoon bij mij langs komen. 
 

Ik denk actief mee over allerlei opvoedingskwesties op school en thuis. De ondersteuning 
is kortdurend (ongeveer 5 ondersteuningsgesprekken).  
 
Enkele voorbeelden van vragen waarbij het schoolmaatschappelijk werk kan helpen:  
 

 Vragen over de thuissituatie die op school doorspelen (zoals praktische vragen, 
verlies, echtscheiding, schulden, gedrag etc.)  

 Allerhande opgroei- en opvoedingsvragen 

 Consultatie, advies en verwijs mogelijkheden (gespecialiseerde zorg buiten de school) 
 
De gesprekken zijn vertrouwelijk en er zijn geen kosten aan verbonden.  
Neem gerust contact op, u kunt mij bereiken op a.lummen@swt.zwolle.nl of  06-
11503596 
 

Het schoolmaatschappelijk werk maakt deel uit van het ondersteuningsteam. 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Alet Lummen 
Sociaal werker Jeugd en Gezin & Schoolmaatschappelijk werker 
 
Bezoekadres: Cultuurhuis Stadshagen, werkerlaan 1 te Zwolle 

:0611503596 
@ :a.lummen@swt.zwolle.nl 

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


