
        

                                                                                     

  

Beste ouder(s),  
Dinsdag 5 juni hebben we het laatste thema van dit schooljaar 
geopend. De komende weken gaan alle groepen aan de slag 
met ‘de Gouden eeuw’. Wat een prachtige opening was het 
met leerkrachten, die gehuld in prachtige kostuums, alle 
kinderen en ouders op het schoolplein meenamen……………….. 
in de tijd van toen. 
 
Donderdag 14 juni wordt er een masterclass gegeven over het 
Puberbrein door dr. A. Smits. Inloop met koffie om 19.15 uur 
en de start is om 19.30 uur. U kunt zich nog opgeven bij Wim 
Dulos; w.dulos@ooz.nl. 

 
Dit is het laatste Festivalnieuws van dit schooljaar. In juli 
ontvangt u de Eindinfo met daarin alle wetenswaardigheden 
over het nieuwe schooljaar, met o.a. de klassenindelingen etc. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dick Bremmer 
Directeur 
_______________________________________________________________ 

 
 
 
Beste hulpouders van Het Festival, 
 
Het is tijd voor een bedankje! Wij willen iedereen die zich het 
afgelopen jaar voor school heeft ingezet, graag uitnodigen voor een gezellige 
high tea!  
 
Wanneer:   Woensdag 4 juli  van 11.00 tot 12.30 uur  
Waar:        IKC Het Festival 
 
Graag aanmelden door onderstaand strookje in de theepot in de keuken te 
gooien (uiterlijk vrijdag 22 juni!). 
 

Wij hopen op een smakelijke afsluiting van een mooi school jaar! 
 
Team Het Festival 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Naam:             
 
 
ouder(s) van:                                                                                   uit groep:_________       
 
komt/komen met   persoon/personen. 

 

Uitnodiging voor hulpouders 



Trots op onze leerlingen 
Tijdens de themaweken gaan we regelmatig op excursie met onze leerlingen. Zo af en 
toe krijgen we ook van de aanbieders feedback op het bezoek van onze leerlingen. Zo 
ook van de medewerkers van de Zwolse synagoge, waar we enkele weken geleden met 

onze bovenbouw- groepen op bezoek waren. Deze feedback willen we graag met u delen. 
 

Beste ………, 
 
Verder wil ik zeggen dat de rondleiders heel enthousiast waren over jullie leerlingen. Eigenlijk is het 
altijd plezierig met bezoekende groepen, maar jullie school was echt top!! 
De vragen, het plezierige gedrag van de kinderen, we hebben het zeer gewaardeerd. 
 
Hartelijke groet, 
…………………….. 
coördinator rondleidingen synagoge Zwolle 
__________________________________________________________________________________ 

 
 NIEUWSBRIEF  
 
Oproep aan ouders van kinderen van 5 jaar en 10-11 jaar 
Binnenkort komt de doktersassistente van GGD IJsselland langs 
op school. Bij de kinderen van 5 jaar doet ze een ogen- en 

gehoortest. De kinderen van 10-11 jaar zal ze wegen en meten.  
Alle ouders ontvangen een brief en/of e-mail van GGD IJsselland. Hierin staat een link 

naar een vragenlijst in Mijn Kinddossier, het online ouderportaal 
(www.mijnkinddossier.nl).  
 
Denkt u er aan deze vragenlijst in te vullen, zodat de doktersassistente de onderzoeken 
kan uitvoeren? Kijk voor meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg op 
www.ggdijsselland.nl/mijnkind. 
_______________________________________________________________ 
 

KC avond voor ouders- Masterclass “Het Puberbrein” door Dr. A. Smits 
Waarom maken ze hun huiswerk niet? 
Waarom komen ze te laat op hun stage? 
Waarom veranderen ze al na drie weken van 
opleiding? 
Waarom moeten hun eigen dingen NU en jouw 

dingen STRA-HAKS? 
Waarom komen ze niet uit bed? 
  
Of ze nu 12 of 20 zijn, pubers voelen voor 
volwassenen vaak alsof ze een vreemde 
levensvorm zijn. En ze hebben gelijk: we 
snappen ze echt niet meer. 
  

Op donderdag 14 juni wordt er een KC avond 
voor ouders georganiseerd. Dr. Alette Smits, 
auteur van het boek Het Puberbrein- de 
missende handleiding zal deze avond een 
workshop geven.  
Zij komt een humoristische presentatie geven 
over hoe het puberbrein het pubergedrag stuurt. 

En hoe wij - normale mensen, de puberleeftijd 
ontgroeid - daarmee om kunnen gaan.  

http://www.mijnkinddossier.nl/
http://www.ggdijsselland.nl/mijnkind

