
        

                                                                                     

  

Beste ouder(s),  
De eerste week zit er al weer op en ik denk te mogen zeggen dat we meer dan goed zijn 

gestart. De kinderen en hun ouders stappen iedere ochtend weer opgewekt de school 
binnen en de nieuwe leerkrachten lopen door de school alsof ze al jaren op Het Festival 

werken.  

Zo’n eerste week is ook een week van weer in het ritme komen. De nieuwe ouders 

moeten hun weg nog vinden en er is veel geregeld om alles in ons kindcentrum goed te 
laten verlopen. Daarom in dit Festivalnieuws veel aandacht voor organisatorische en 

informatieve zaken. 

U zult vast opgemerkt hebben dat het schoolplein een verandering heeft ondergaan. We 
hadden behoefte aan meer vierkante meters op het plein om te spelen. De bosjes bij de 

ingang zijn verdwenen en er is een blauwe strook kunstgras aangelegd. Ook zijn er 

nieuwe lijnen aangebracht en is er op het plein aan de Sportlaanzijde een verkeersplein 
gemaakt. Volgende week wordt er een tafeltennistafel geplaatst en wachten we nog op 

het tankstation voor het verkeersplein. 

 

Kortom, we zijn gestart. Ik wens u een plezierig schooljaar 2016-2017 op Het Festival! 
   

Met vriendelijke groet,  

 

Dick Bremmer 
directeur 

_________________________________________________________ 

Een aantal zaken……….. 

 
Ouderkalender en schoolgids 
Op onze website(www.hetfestivalzwolle.nl) kunt u de schoolkalender en de schoolgids 

vinden, met daarin belangrijke informatie over het schooljaar 2016-2017. 

In de Zomerinfo is een fout geslopen bij de ‘Vakanties en margedagen’. Er staat een 
margedag gepland op vrijdag 28 november. Dit moet zijn maandag 28 november. 

 

Marge- studiedag 
Woensdag 7 september staat de eerste studiedag op de kalender. De reden dat we zo 
vroeg in het schooljaar een studiedag hebben, heeft alles te maken met de scholing die 

we deze dag volgen. 

Op deze dag staat “Zien” centraal. “Zien” is een leerlingvolgsysteem voor de sociaal 
emotionele ontwikkeling, dat de school recent heeft aangeschaft. “Zien” geeft  informatie 

over de ondersteuningsbehoeften van de groep en/of individuele kinderen. 

 

“Zien” is een webbased programma en is gelinkt aan ParnasSys, ons 
administratiesysteem. Woensdag zullen de leerkrachten scholing krijgen, om “Zien” dit 

schooljaar al te kunnen gebruiken. 

 

Fietsenstalling 
Gelukkig komen heel veel ouders met hun kinderen op de fiets naar school. Voor onze 

kinderen hebben we genoeg capaciteit om de fietsen te parkeren, echter dat vraagt nog 

wel enige afstemming. 
We willen onze ouders vriendelijk vragen om hun fiets niet in de fietsenstalling van de 

kinderen te plaatsen, maar op de stoep voor het clubhuis van CSV ’28. Er is dan plek 

http://www.hetfestivalzwolle.nl/


genoeg voor de fietsen van de kinderen en het wordt veel overzichtelijker. Met de 

kinderen spreken we af dat er minimaal twee fietsen tussen de ‘nietjes’ geplaats worden. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 

Schoolfotograaf 

We hebben veel enthousiaste reacties ontvangen over de schoolfoto’s die gemaakt zijn. 

Ze waren werkelijk prachtig! 
 

Vandaag loopt de actieperiode om de groepsfoto gratis te krijgen af. U heeft dus vandaag 

nog tijd om uw bestelling af te handelen. Voor vragen: vragen@sgoolfotografie.nl. 
 

Dit schooljaar wordt de schoolfotograaf eerder in het jaar ingepland. Vorig jaar hadden we 

hierin geen keuze, omdat het bedrijf volgeboekt was. 
 

Lift 

Het is niet de bedoeling dat de lift gebruikt wordt om met wandelwagens naar boven te 

gaan. Daar is de lift niet voor bedoeld en het levert hinder op in de zeer drukke doorloop 
naar de kleutergroepen. Heeft u een specifieke reden om gebruik te maken van de lift, 

dan kunt u een verzoek indienen bij de directie. 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders, 

 

Vanaf woensdag 7 september kunt u bij Jumbo gaan sparen voor Het 

Festival. Bij elke besteding van € 10,- ontvangt u een schoolpunt. Deze 

schoolpunten kunt u toekennen aan een school van uw keuze. Wij willen u 

natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. Van de punten die we ophalen 

kunnen wij namelijk spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen. 

Op de website www.jumbo.com/sparenvoorjeschool kunt u onze school 

opzoeken en kunt u de schoolpunten ook direct aan onze school toekennen. 

Maar u kunt uw gespaarde punten ook inleveren bij ons op school. Bij de 

ingang staat een dropbox waar u of uw kinderen ze in achter kunnen laten. 

 

We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze school! 

 

_____________________________________________________________ 
 

 

mailto:vragen@sgoolfotografie.nl
http://edms.lemon.nl/musbaiaejbuhakaeysavaujmmw/click.php


SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK 

 
Mijn naam is Nefti Stoel. Sinds juli 2006 ben ik werkzaam bij 

de Kern maatschappelijke dienstverlening als (school) 
maatschappelijk werker.  

Het schoolmaatschappelijk werk verzorg ik op het voortgezet 

onderwijs en op een aantal basisscholen in Zwolle in de 
wijken Stadshagen en Westenholte. Mijn werkdagen zijn de 

maandag, donderdag en vrijdag.   

 
Ik maak voor een aantal uren deel uit van de vakgroep 

schoolmaatschappelijk werk en van het Sociaal wijkteam 

West in Zwolle, maar ik ben voornamelijk te vinden op de 

scholen. 
U kunt als ouder(s)/opvoeder(s), via de intern begeleider, bij 

mij terecht met vragen. 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. 
 

De gesprekken zijn vertrouwelijk en er zijn geen kosten aan verbonden. 

Neem gerust contact op, u kunt mij bereiken op n.stoel@stdekern.nl of  06 - 51 94 26 04.   
 

Meestal ben ik op de donderdagochtend op het Festival aanwezig. Het 

schoolmaatschappelijk werk maakt deel uit van het ondersteuningsteam. 

 

                       
   
            

 

mailto:n.stoel@stdekern.nl

