
        

                                                                                     

  

Beste ouder(s),  
Het schooljaar 2017-2018 is alweer enkele weken oud en we zijn voortvarend gestart. Zo 
hebben we al kunnen genieten van de opening van het nieuwe thema, heeft de 

drukbezochte informatie- avond in de klassen plaatsgevonden, evenals een workshop 
‘Kracht van 8’. 

Deze week ontvangt u de Ouderhulpkrant, nieuw vormgegeven, waarin u gevraagd wordt 
om actief mee te ‘doen’ in ons Kindcentrum.  
Daarnaast in deze editie ook een bijdrage van de Gemeente Zwolle omtrent 

werkzaamheden in de wijk en onderwijskundige informatie vanuit de school. 
 

Kortom, we zijn begonnen………  
 
Dick Bremmer 

directeur   
______________________________________________________________________ 

 

 
In het schooljaar 2016-2017 zijn we op Het Festival gestart met de implementatie van 
ZIEN! ZIEN, is een leerlingvolgsysteem voor de sociaal emotionele ontwikkeling van 

kinderen. Door middel van dit systeem volgen we de leerlingen systematisch op hun 
ontwikkeling op dit gebied. Dit schooljaar worden de observatielijsten door de 

leerkrachten twee keer ingevuld (okt.- mrt.), in maart ‘18 komen daar in de bovenbouw 
leerling- vragenlijsten bij. 
 

ZIEN! stelt de leerkracht vragen over zeven 
onderdelen. Dat zijn allereerst Betrokkenheid 

en Welbevinden en de vijf sociale 
vaardigheden: Sociaal initiatief, Sociale 
flexibiliteit, Sociale autonomie, 

Impulsbeheersing en Inlevingsvermogen. 
 

De leerkracht heeft met ZIEN! een middel in 
handen dat hem helpt om de signalen die 
kinderen afgeven op te vangen. Hierdoor is hij 

in staat de kinderen in zijn groep beter te 
begrijpen. Doordat ZIEN! de leerkracht ook 

suggesties geeft voor ondersteuning, kan de 
leerkracht de groep, een groepje kinderen of 
een kind een stapje verder helpen wanneer er 

behoefte is aan hulp.  
Wilt u meer weten over ZIEN!? Neemt u dan eens een kijkje op 

www.zienvooronderwijs.nl.  
________________________________________________________________ 

Betrokkenheid en welbevinden worden 

als voorwaardelijk gezien om te 

kunnen ontwikkelen. U kunt het zich 

wel voorstellen: als je niet lekker in je 

vel zit, bijvoorbeeld omdat je vaak 

hoofdpijn hebt, of omdat je thuis met 

verdrietige dingen te maken hebt, dan 

lukt het niet zo goed om te leren of om 

met andere kinderen om te gaan. Het 

is dan belangrijk dat eerst samen met 

het kind en u als ouder gekeken wat er 

gedaan kan worden om de 

betrokkenheid en het welbevinden te 

verbeteren.  
 

http://www.zienvooronderwijs.nl/


Dit schooljaar besteden we op Het Festival voor het eerst aandacht 
aan de landelijke Week Tegen Pesten. In deze week wordt er in alle 
groepen aandacht besteed aan pesten; wat is dat en wat doen we 

ermee/tegen?  
Belangrijk hierbij is dat het pesten bespreekbaar wordt. Landelijk 

staat dit jaar het cyberpesten, oftewel online pesten centraal. In de 
bovenbouw wordt hier, afhankelijk van de groep, aandacht aan 
besteed. In de onderbouw zal pesten in zijn algemeenheid centraal  

        staan. 
____________________________________________________________ 

KIES op Het Festival…….voor Kinderen in een Echtscheiding Situatie 
Wij zijn blij u te kunnen meedelen dat bij voldoende aanmeldingen het spel- en 

praatprogramma KIES in het najaar / voorjaar van 2017-2018  bij ons op school zal gaan 
starten !!!  
 

KIES is voor alle kinderen van gescheiden ouders. Of de scheiding kort of lang geleden 

is, of je kind er wel of geen last van lijkt te hebben, of je kind wel of niet beide ouders 

kent. Een scheiding van ouders is altijd van betekenis in het leven van een kind. 
 

KIES biedt uw kind een unieke kans om op een onafhankelijke plek te onderzoeken hoe 

het is om gescheiden ouders te hebben. Een plek waar je als kind even geen rekening 
hoeft te houden met je ouders. Bij KIES gaat het om het kind.  

 

Bij KIES komen kinderen acht keer een uur bij elkaar, dit vindt plaats onder schooltijd.  

 

Bij KIES krijgen kinderen, onder begeleiding van twee KIES-coaches, de gelegenheid te 

spelen, te praten en creatief bezig te zijn over wat hen bezig houdt. 
 

U krijgt uiterlijk 3 oktober bericht van school of er voldoende belangstelling is getoond om 
KIES op Het Festival door te kunnen laten gaan.  
Bij voldoende belangstelling krijgen de ouders van de kinderen verdere informatie en 

aanmeldingsformulieren toegestuurd.  
Kijk voor meer informatie: www.kiesvoorhetkind.nl 

 
Mocht u meer willen weten, vragen of uw kind aanmelden naar aanleiding van deze 
aankondiging dan kunt u (telefonisch) contact opnemen met de Intern Begeleiders: 

Bianca Vermaning en/of Wim Wobbes. Graag voor vrijdag 29 september! 
________________________________________________________________ 

Om te weten en ter herinnering…….. 

 
 In de ouderkalender zijn 5 schoonmaakavonden opgenomen. Hier is één avond aan 

toegevoegd, namelijk maandag 16 oktober. 

 
 Op donderdagmiddag 28 september staat er een margemiddag op de kalender. 

Alle kinderen zijn om 12.30 uur vrij. 

 
 Op maandag 2 oktober is er een thema- avond voor alle ouders van ons 

Kindcentrum, aanvang 19.30 uur. Tijdens deze avond worden er presentaties 
gegeven door onze zorgpartners: Connect Logopedie, Intraverte en MOOR 
Kinderfysiotherapie. Een uitnodiging voor deze avond heeft u hiervoor per mail 

ontvangen. 
 

 
 

http://www.kiesvoorhetkind.nl/


 
                             Bericht van de Gemeente Zwolle 

 

 

 

De Gemeente Zwolle gaat op maandag 25 september starten met de herinrichting van de Oude 

Wetering. Het betreft het deel vanaf de Belvédèrelaan tot aan de Stuurmansweg. Een deel van de 

kinderen van Het Festival fietsen over deze weg naar school toe.  

 

Het is dus belangrijk om te weten wat er gaat gebeuren. Reden voor de Gemeente Zwolle om een 

voorlichtingscampagne te starten voor de wijk Stadshagen. 

 

De straat zal ingericht worden als een fietsstraat en fietspad. Ook worden de Eerdelaan en 

Sportlaan als fietspad aangesloten op de Oude Wetering. Daarnaast wordt over de gehele lengte 

van de Oude Wetering een wandelpad aangebracht. 

 
                    Slimme fietsers checken even de route 



Een veilige Sportlaan 
De definitieve inrichting van de Sportlaan, waarbij de rijbaan zodanig is versmald dat er 

redelijkerwijs maar één rijrichting mogelijk is, blijkt voor veel automobilisten nog niet geheel 
duidelijk te zijn. De Gemeente Zwolle heeft diverse meldingen gekregen van onveilige situaties 
waarbij auto`s tegen elkaar inreden. Reden voor de Gemeente om hier aandacht voor te 

vragen! 
Maandag 25 september zal de Gemeente dan ook op de parkeerplaats flyers uitdelen. 
 

Zie onderstaande situatie: 
 

Bij het verlaten van de parkeerplaats niet direct linksaf slaan, u rijdt dan tegen het  
verkeer in! 
De rijbaan aan de overkant is bedoeld voor het verkeer richting de Eli Heimanslaan  

(de rode pijlen). 

 

Even voorstellen…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 donderdag tussen 12:30 en 15:30 

op het Festival aanwezig.  
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