
        

                                                                                     

  

Beste ouder(s),  
Nog een week te gaan en we gaan genieten van de herfstvakantie. De eerste weken zijn 

omgevlogen en we kunnen terugkijken op bijvoorbeeld een prachtige opening van ons 
thema “Het Festival…op reis in de ruimte” en de opening van de Kinderboekenweek, met 

alle ‘jonge’ opa’s en oma’s. 

We proberen onze leerlingen voortdurend uit te dagen op Het Festival, nieuwsgierig te 

maken en te laten ‘ervaren’.  
Maar dat kunnen we niet alleen! Daar hebben we ook ouders bij nodig en het moet me 

van het hart, dat het aantal aanmeldingen voor de ouderhulpgroepen dit schooljaar 

teleurstellend laag is!  
Zo zoeken we nog ouders, die een workshop willen geven in het kader van 

talentontwikkeling, hebben we nog ouders nodig om de Avond 4 daagse te organiseren 

etc.  
 

Kortom, pakt u de ouderhulpkrant er nog eens bij en schrijf u alsnog in voor één van onze 

ouderhulpgroepen. Onze kinderen laten iedere dag hun talenten zien, dat kunnen hun 

ouders dan toch zeker ook? 
 

Wij rekenen op u! 

  

Met vriendelijke groet,  

 

Dick Bremmer 

directeur 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

Geen Rubbergranulaat op kunstgrasvelden CSV'28 

In de media is er volop aandacht voor het gebruik van rubbergranulaat (SBR) in 

kunstgrasvelden. Dat zou mogelijk schadelijk zijn voor de volksgezondheid. 

"Op de kunstgrasvelden van CSV'28 is geen gebruik gemaakt van 

rubbergranulaat als infill". 

 
Beleidsadviseur Bertus Jeensma van gemeente Zwolle heeft dit vandaag gemeld aan de 

club. 

"Daar waar dat wel is gebeurd, hebben we dat gedaan op basis van het standpunt van het 
RIVM dat dit granulaat geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt voor de sporters en 

toeschouwers", geeft Jeensma aan.  Het standpunt van het RIVM is nog ongewijzigd. "Wij 

zien op basis daarvan op dit moment dan ook geen aanleiding om maatregelen te nemen" 

Voor meer info: www.csv28.nl. 

http://www.csv28.nl/


 

 

Afsluiting thema 
De afsluiting van het thema ‘Op reis in de ruimte’ zal plaatsvinden op maandag 31 

oktober. Voor de groepen 1 t/m 4 is er een vossenjacht georganiseerd, waarbij de 

kinderen op zoek gaan naar verschillende ‘vossen’ in de omgeving van de school. 

 
De groepen 1 en 2 komen in de ochtend aan de beurt en de groepen 3 en 4 gaan ’s 

middags op pad. De ouders, opa’s, oma’s en anderen die zich hebben opgegeven om te 

helpen, zullen uiterlijk eind volgende week bericht ontvangen van de groepsleerkracht 
over de precieze invulling en tijd.  

Daarnaast zullen de groepen 5 t/m 8 (13.00 - 14.30) het thema afsluiten met een quiz op 
het voetbalveld. De vragen van deze quiz zullen gemaakt worden door de leerlingen van 

groep 8. Het wordt vast een leuke afsluiting van een boeiend thema! 

________________________________________________________ 
NIEUWS VAN DE STICHTING BEHEER OUDERGELDEN HET FESTIVAL 

 
Beste ouder(s), 

 
Betalen ouderbijdrage 

 

Afgelopen week bent u via de mail en via een door uw kind meegebrachte brief op de 
hoogte gebracht van de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. 

Op Het Festival worden alle activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en 

dus niet door het Ministerie worden betaald, gefinancierd uit de ouderbijdrage. Het gaat 

daarbij om alle materialen voor de Kracht van Acht, Talentontwikkeling en kooklessen, 
geld voor de feesten Sinterklaas, Kerst en Pasen, excursies, workshops en de decoratie 

van de school bij de thema’s. 

 
Vorig schooljaar heeft 86% van de ouders voor alle kinderen deze activiteiten betaald! 

Want op een Kracht van Acht-school hoor iedereen erbij en willen we geen kinderen 

buiten sluiten. Realiseert u zich als u geen ouderbijdrage overmaakt, dat andere ouders 
bijvoorbeeld het Sinterklaaskado van uw kind betalen? 

We hopen dat dit percentage dit jaar weer omhoog zal gaan!  

 

U kunt € 40,- per kind overmaken op rekeningnummer NL 47 ABNA 
045.28.13.271 ten name van Stichting Beheer Oudergelden het Festival te Zwolle onder 

vermelding van voor- en achternaam van uw kind(eren) en de groep. 

 
Thema ‘’De ruimte’’ 

Tijdens dit thema is de school prachtig aangekleed met materialen die met het thema ‘’De 

Ruimte’’ hebben te maken. De kosten die hiervoor worden gemaakt, worden betaald van 
de vrijwillige ouderbijdrage. Een mooi voorbeeld om te zien waar uw geld naar toe gaat! 

 

Kledingsinzamelingsactie 

 
Er staat weer een Bag2School-actie gepland op 28 oktober! Van maandag 24 oktober 

t/m vrijdag 28 oktober  9.00 uur kunt u uw oude kleding inleveren, in de buitenberging op 

het schoolplein.  
U kunt heren-, dames- en kinderkleding, maar ook schoenen (aan elkaar gebonden), 

ceinturen, hoeden, handtassen, beddengoed, gordijnen en pluche speeltjes verzamelen. 

Wel graag alles heel en schoon. 
Van de opbrengst kan de school weer nieuwe schoolshirts aanschaffen, of er kan geld 

beschikbaar komen voor de inrichting van het schoolplein. 

 



 

Overname bestuurstaken 

 
Lopende dit schooljaar zullen de penningmeester en secretaris hun taken overdragen. 

Renate Meijers wordt de nieuwe penningmeester, Maaike Lauret de nieuwe secretaris. 

Karin Hogervorst en Janke Verheij blijven nog wel algemeen bestuurslid. 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 
Aafje ter Avest (voorzitter) 

Karin Hogervorst (penningmeester) 

Janke Verheij (secretaris) 
Maaike Lauret 

Renate Meijers 

_______________________________________________________________________ 

Herinnering Jaarvergadering MR 
Maandag 10 oktober, aanvang 20.00 uur, vindt de jaarvergadering plaats van onze 

Medezeggenschapsraad. U bent van harte welkom. 

_______________________________________________________________________ 

Workshops door Intraverte en Connect logopedie 
1. Beelddenken 

Onze hersenen verwerken plaatjes/beelden en taal/teksten verschillend. Beelddenkende 

kinderen hebben moeite met het verwerken van de leerstof uitgelegd in woorden.  Hoe 
houd ik als leerkracht/ ouder rekening met deze kinderen?  Hoe herken ik een 

beelddenker? 

 
Wanneer   :  dinsdag 1 november  19.30 – 21.15 uur 

Tijd             : 19.30 – 21.15 uur 

Bijdrage     : 10 euro per deelnemer (inclusief certificaat van deelname) 

 
 

2. Als leren lezen niet vanzelf gaat; welke ondersteuning kan ik als leerkracht bieden 

i.s.m. de logopedist. 
 

Vanuit het perspectief van de logopedist geeft Connect Logopedie in deze workshop 

praktische handreikingen voor de leerkracht/ ouder hoe ondersteuning voor kinderen met 
leesproblemen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar vorm te geven. 

 

Wanneer   :  dinsdag 1 november  19.30 – 21.15 uur 

Door wie    : Alina Huissoon, logopedist, dyslexiespecialist en Linda Elshof, logopedist 
Locatie       : Kindcentrum  het Festival, Sportlaan 6, 8044PG Zwolle 

Bijdrage     : 10 euro per deelnemer (inclusief certificaat van deelname). 

 
Aanmelden kan bij de centrale administratie: T: 0578-688 127 (vol = vol) 

_______________________________________________________________________ 

Sportweek in de herfstvakantie bij het Landstede Sportcentrum 
Net als vorig jaar, vindt er ook dit jaar in de herfstvakantie weer een sportweek plaats in 

het Landstede Sportcentrum. Kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar zijn van harte 

welkom om te komen sporten en een actieve middag te beleven. 
 

Het programma voor de Herfstvakantie Sportweek ziet er als volgt uit: 

Op maandag 17 oktober kunnen kinderen kennis maken met zaalvoetbal, op dinsdag 18 

oktober met volleybal en op woensdag 19 oktober kunnen kinderen komen basketballen.  
 



De Sportweek is een initiatief van het Landstede Sportcentrum in samenwerking met 

Sportservice Zwolle, Volleybal Club Zwolle, ZAC Basketbal en SVI Zaalvoetbal.  

 
Deelname bedraagt €2,50 per kind voor een middag, aanmelden is niet nodig. Mocht je 

twee middagen willen komen sporten, dan is het in totaal €4,- per kind. Kom je drie 

dagen, dan is €5,- per kind voor alle middagen. De kinderen worden tussendoor 

getrakteerd op iets lekkers.  
De activiteiten vinden plaats bij het Landstede Sportcentrum aan Hogeland 10 in Zwolle. 

Kijk voor meer informatie op www.landstedesportcentrum.nl.  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

http://www.landstedesportcentrum.nl/

