
        

                                                                                     

  

Beste ouder(s),  

De herfst heeft zich deze week al flink laten zien. Slecht weer zorgt voor nog meer 

verkeersdrukte rondom de school en de situatie aan de Sportlaan staat al onder druk. Zo 
is de rijrichting nog niet voor iedereen duidelijk en wordt er flink gewerkt aan de Oude 

Wetering. De werkzaamheden worden zeer binnenkort uitgebreid naar de definitieve 

afbouw van de Sportlaan. In dit Festivalnieuws kunt u er meer over lezen. 
 

Op maandag 2 oktober stond er een thema- avond op de kalender voor alle ouders van 

ons kindcentrum. Helaas waren er maar twee aanmeldingen en kon de avond, waarbij 

onze zorgpartners zich zouden presenteren, niet doorgaan.  
 

Een gemiste kans, gelukkig hebben we op maandag 13 november een nieuwe 

mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Tijdens deze avond willen we graag met u in 
gesprek over een belangrijk thema binnen ons kindcentrum; communicatie. Noteert u de 

datum vast in uw agenda, een uitnodiging kunt u tegemoet zien. 

 
Tot slot wil ik uw aandacht vragen voor onze werving van hulpouders. Ik kan me niet 

voorstellen dat er ‘slechts’ 33 ouders zich hebben aangemeld voor één van onze 

ouderhulpgroepen? Komt u de groepen nog versterken? 

 
Met vriendelijke groet, 

 

Dick Bremmer 
directeur   

______________________________________________________________________ 

Afsluiting thema- uitnodiging ouders groepen 3 t/m 8 

Donderdag 2 november is de afsluiting van ons 1e thema:  Wie weet waar Willem Bever 
woont?  

U bent die middag van harte welkom vanaf 13.30 uur in de groep van (één van) uw 

kind(eren). Daar gaat u samen met uw zoon of dochter een vogelhuisje/mierenhotel  of 
ander dierenverblijf maken van kosteloos materiaal.  

De leerkrachten zullen ideeën  aandragen, maar eigen ideeën zijn natuurlijk ook welkom! 

 
Vanaf 9 oktober zullen er intekenlijsten hangen bij de lokalen, zodat we weten op welke 

ouders we kunnen rekenen. We zien uit naar uw komst! 

_______________________________________________________________ 

Oproep ouderhulp 
Hebben we zo’n prachtige krant uitgebracht om ouders te 

inspireren om vooral actief betrokken te zijn bij de school 

en dan zien we tot onze teleurstelling dat er slechts 33 
ouders zich hebben aangemeld voor de ouderhulpgroepen. 

 

Dat kan niet waar zijn! Er zijn vast nog ouders die het 
vergeten zijn, of er nog over nadenken….. 

 

We willen u dan ook vragen om u alsnog aan te melden, 

zodat we als team, met de broodnodige ondersteuning van 
ouders, al onze prachtige activiteiten kunnen blijven 

aanbieden. 

_______________________________________________________________ 



Bericht vanuit de MR  
Op 30 oktober vindt weer de jaarvergadering plaats van de Medezeggenschapsraad van 

Het Festival. Dit is dè gelegenheid om met de MR te spreken over het jaarverslag van de 
MR betreffende het afgelopen schooljaar.  

Deze jaarvergadering vindt plaats om 19.30 uur op school. Als u wilt komen, graag dan 

een berichtje sturen aan MR@hetfestivalzwolle.nl, zodat we weten hoeveel mensen we 

kunnen verwachten. Tevens zal aansluitend aan de MR jaarvergadering de Stichting 
Beheer Oudergelden de jaarcijfers toelichten over de afgelopen periode. 

_______________________________________________________________ 
 

Bericht vanuit de Stichting Beheer Oudergelden 

De tweede herfst storm is over Nederland geraasd, Sinterklaas vult alweer zijn 

schatkamer, de eerste marge middag is voorbij, de eerste stakingsdag een feit, kortom de 
zomervakantie is voorbij. We zijn weer 

volop begonnen aan een nieuw 

schooljaar. 

 
De Stichting Beheer Oudergelden heeft 

deze zomervakantie niet stil gezeten, er 

zijn drie nieuwe bestuursleden 
toegetreden en er zullen twee 

bestuursleden afscheid nemen tijdens 

onze jaarlijkse algemene vergadering. 

 
Wij nodigen u van harte uit op maandag 

30 oktober voor onze algemene 

jaarvergadering. In deze vergadering zullen we een toelichting geven op de uitgaven van 
het afgelopen schooljaar. Tevens zullen we de plannen voor dit schooljaar toelichten. 

 

Deze avond zal aansluitend op de algemene ledenvergadering van de MR zijn. 
 

Zet deze datum alvast in uw agenda. Meer informatie volgt binnenkort in een eigen 

nieuwsbrief van de Stichting. 

 
Hartelijke groet, 

namens Stichting Beheer Oudergelden het Festival 

Karin Hogervorst 
_______________________________________________________________________ 

 

Bericht van de Gemeente Zwolle 
De Gemeente gaat op maandag 16 oktober starten met het definitief afbouwen van de 
Sportlaan. Het betreft de asfaltweg ter hoogte van de Sportlaan met de huisnummers 75 

t/m 87 (tegenover de 4e vleugel van Het Festival).  

De weg wordt voorzien van klinkerverharding en er worden parkeerplaatsen en trottoirs 
aangebracht. 

De werkzaamheden starten op maandag 16 oktober en zal naar verwachting drie weken 

duren. Gedurende de werkzaamheden is dit deel van de Sportlaan afgesloten voor alle 
verkeer.  

Ook het voetpad tussen Het Festival en de gymzaal zal niet bereikbaar zijn. 

 

De kinderen die nu via de deur aan de Sportlaan binnenkomen (4e vleugel), 
komen tijdelijk ’s morgens via de hoofdingang binnen.  

De ouders van de beide kleutergroepen halen hun kinderen op de normale wijze 

op (deur van het klaslokaal). 
 

 

mailto:MR@hetfestivalzwolle.nl


De kinderen van de groepen 4a, 4b, 4c en 5a gaan ’s middags via de uitgang van 

Doomijn naar buiten. Wilt u achter het hek op uw kind wachten? 

 
De werkzaamheden zal een aantal weken overlast met zich meebrengen. De Gemeente 

vraagt om uw begrip en de leerkrachten vragen u er zorg voor te dragen, dat de kinderen 

op tijd in de klas zijn.  

 
 

 

 

 
 


