
        

                                                                                     
Beste ouder (s), 
Na de meivakantie zijn we gestart met de laatste periode tot aan de 

zomervakantie. Een lange periode van maar liefst twaalf weken, waarin er veel 

moet gebeuren.  

Zo hebben deze week de groepen 1 tot en met 6 genoten van een onvergetelijke 
schoolreis en hebben we het thema ‘Ik ga op reis en neem mee….’ met elkaar 

afgesloten. 

Daarnaast zijn we druk bezig met het schrijven van een nieuwe schoolgids, de 
jaarkalender, het jaarplan en wordt er nog een aantal beleidsplannen vastgesteld 

in het team en de MR; waaronder een nieuw document Welbevinden 

(pestprotocol), een Schoolveiligheidsplan, een ICT- beleidsplan en een 
Schoolondersteuningsplan. 

Heel belangrijk is verder de groepsverdeling en de groepsindeling voor het 

schooljaar 2017-2018. Welke leerkrachten mogen blijven en wie kunnen we 

begroeten als nieuwe collega in augustus? Een lang traject, zo leert de ervaring, 
waarin we ouders graag op tijd informeren. In dit Festivalnieuws de eerste 

informatie.  

De Cito toetsweken zullen dit schooljaar beginnen op woensdag 7 juni en 
eindigen op vrijdag 23 juni. In de week van 12-16 juni zal er i.v.m. de 

avondvierdaagse niet getoetst worden (m.u.v. technisch lezen). 

 

Tot slot kan ik u verheugd melden dat onze groep 8 uitstekend heeft gescoord op 
de Centrale Eindtoets. De kinderen hebben een score gehaald van 538 waarbij 

het landelijk gemiddelde een score van 535,6 te zien gaf. Een mooie prestatie 

van de kinderen én de leerkrachten. 
 

Met vriendelijke groet, 

 
Dick Bremmer 

directeur 

________________________________________________________________ 

Groepsverdeling 
Volgend schooljaar zullen we starten met 22 groepen. De groepsverdeling zal als 

volgt zijn: 

 7 groepen 1-2 
 4 groepen 3 

 3 groepen 4 

 3 groepen 5 
 2 groepen 6 

 1 groep 6-7 

 1 groep 7 

 1 groep 8 
 

7 groepen 1-2 

Op dit moment hebben we 8 combinatiegroepen 1-2. De kinderen van groep 2 
gaan volgend schooljaar met hun ‘maatjesgroep’ naar groep 3. Zij hebben het 

hele schooljaar met elkaar samengewerkt en kennen elkaar. 

Voorbeeld: de kinderen van 2a en van 2b zullen samen groep 3a gaan vormen. 



Volgend schooljaar starten we met 7 combinatiegroepen 1-2, dat betekent dat 

we genoodzaakt zijn om 1 kleutergroep te verdelen. 

We denken er nu over na, op welke wijze we ouders kunnen betrekken om de 
verdeling van een groep zo goed mogelijk te laten verlopen. 

De ouders van de betreffende groep zullen we berichten op het moment dat we 

alles duidelijk hebben. 
 

22 groepen 

De school biedt ruimte voor 20 groepen. Aangezien we met 22 groepen zullen 

starten, zal dat betekenen dat we met 2 groepen moeten gaan ‘uitwonen’. We 
hopen onze intrek te kunnen nemen in het nieuwe gebouw van De Boxem/ 

Paperclip.  

Binnenkort vindt hierover overleg plaats met de Gemeente en de betrokken 
besturen. 

Op het moment dat over bovenstaande duidelijkheid is verkregen, zullen de 

ouders van de groepen die voor uitwonen in aanmerking komen, bericht 
ontvangen en zullen we onze keuzes toelichten. 

 

De directie heeft voor bovenstaande keuzes advies gevraagd aan de 

oudergeleding van de Medezeggenschapraad van de school en is nauw betrokken 
bij de besluitvorming. 

________________________________________________________________ 

Aanmelden en Ouderportaal  
Heeft u jongere kinderen en heeft u uw zoon of dochter nog niet aangemeld? Wilt 

u dit dan doen, zodat we onze leerlingenadministratie op orde kunnen houden? 

 
Het komt regelmatig voor dat we ouders moeten bellen, bijvoorbeeld wegens 

ziekte van een kind. Heel vervelend is het dan, dat we ouders niet kunnen 

bereiken omdat er oude gegevens in ParnasSys staan.  

Wilt u zo vriendelijk zijn uw gegevens in het ouderportaal (ParnasSys) te 
checken en eventuele wijzigingen door te geven? 

________________________________________________________________ 

Workshop Kracht van 8 
Zoals u weet zit uw kind op een kracht van 8 school. Wij werken 

nu al 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 bij de Kracht van 8”. 

Maar wat is de Kracht van 8? Wat hebben de kleuren van de 

molen daarmee te maken?  
U bent van harte uitgenodigd om aan een van onze workshops mee te doen, 

zodat u er meer over te weten komt.  

De eerstvolgende workshop is op dinsdag 23 mei om 19.30 uur. 
________________________________________________________________ 

Oproep voor ‘groene’ hulp 

KC Het Festival wil talenten van de leerlingen graag ontwikkelen. 

Naast een ‘groen’ dak , bloembakken met voorjaarsbloeiers, slootjes en een evt  
green forest, willen we de leerlingen graag de liefde voor de natuur bijbrengen. 

Is er iemand die naast blauwe vingers ook een groen hart heeft? 

Zijn er mensen die daar met mij over willen ‘sparren’? 
 

Voor inlichtingen kunt U terecht bij juf Gerida (4B). 



VACATURE REGIE-OUDER FEESTCOMMISSIE  

 

Wij zijn vanaf het nieuwe schooljaar 2017-2018 op zoek naar een regie-ouder 
voor de feestcommissie.  

 

De belangrijkste taken van deze regie-ouder zijn: 
- Inventariseren en enthousiasmeren van hulpouders voor de viering van 

het Sinterklaas-, kerst-, paasfeest en de juffen/meesterdag.  

- Zorgdragen voor alle taken die deze vieringen met zich meebrengen 

(verzending mails, inkoop, uitvoering etc.) in samenspraak met de 
betrokkenen op school en de mede regie-ouder.  

 

Ben jij die enthousiaste, betrokken en verantwoordelijke hulpouder die met 
name affiniteit heeft met de organisatie en administratie van dit soort feestelijke 

projecten en kan meedenken over ieder detail, meld je dan snel aan! 

 
Je krijgt hiervoor terug: bijna 600 blije gezichten, een heleboel tevreden 

leerkrachten en, niet te vergeten, een hoge mate van voldoening als jouw kind 

thuiskomt en heeft genoten van de Sinterklaas, Kerst, de paashaas en de 

gezelligheid rondom de meester/juffendag! 
 

Mocht je vragen hebben of je wil graag regie-ouder worden neem dan contact op 

met Anita, anitahaandrikman@hotmail.com of Desiree: robert-desiree@home.nl 
________________________________________________________________ 

Werkzaamheden Sportlaan 

Deze week is er gestart met de aanleg van een warmtenet ten behoeve van de 
woningen aan het van Leeuwenpad. 

De leidingen worden aangelegd door de nog te realiseren parkeerplaatsen aan de 

Sportlaan ter hoogte van Het festival. 

 
De werkzaamheden zullen ca. drie weken duren. 
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