Beste ouder(s),
Op maandag 3 september gingen de deuren van Het Festival weer open voor het
schooljaar 2018-2019. Het was deze week goed om te zien dat de kinderen, ouders én
leerkrachten enthousiast en vol goede zin aan het schooljaar zijn begonnen.
Helaas zijn we het jaar ook moeten starten met een noodoproep om meer overblijfouders
te krijgen voor onze Pauzegroep. Ik kan u verheugd mededelen dat we zo’n 15 reacties
hebben mogen ontvangen. Het gaat de goede kant op, waarvoor dank!
Maar we zijn er nog niet! Hoe groter de samenstelling van de Pauzegroep is, hoe beter we
de hulp over de dagen kunnen verdelen. Doet u ook mee, info:
pauzegroep@hetfestivalzwolle.nl.
Verder vinden we het belangrijk om u goed te informeren over het schooljaar 2018-2019.
Zo staat op maandag 17 september de informatie- avond in de groepen op het
programma en op maandag 1 oktober nodigen we alle ouders van ons Kindcentrum van
harte uit voor een informatiemarkt, waarbij we u de belangrijkste onderwijskundige
speerpunten van dit schooljaar willen presenteren. Meer informatie volgt nog, zet u de
data vast in uw agenda?
Inmiddels staan de schoolgids en de ouderkalender online. In de ouderkalender zijn de
belangrijke dagen (margedagen, vakanties) opgenomen en nog veel meer. U kunt het
vinden op www.hetfestivalzwolle.nl.
Ik wens iedereen een succesvol en plezierig schooljaar toe!
Dick Bremmer
directeur
______________________________________________________________________
Deuren open Klein Festival
Vanaf heden gaat de deur ’s morgens om 8.15 uur open op onze locatie ‘Klein Festival’,
zodat ouders meer tijd hebben om hun andere kind(eren) naar de hoofdlocatie te
brengen.
______________________________________________________________
Informatie- avond in de groepen
Op maandag 17 september vindt de informatie- avond in de
groepen plaats. Tijdens deze avond kunt u kennis maken met de
leerkracht (en) en vertellen zij over hetgeen u
onderwijsinhoudelijk kunt verwachten in dit schooljaar.
We geven ouders de mogelijkheid om twee keuzes te maken:
 om 19.00 uur inloop met koffie
 van 19.30 tot 20.15 uur- eerste ronde
- gelegenheid om te wisselen van 20.15 – 20.30 uur
 van 20.30 tot 21.15- 2e ronde

Let op:
 Voor de ouders van de groepen 1 en 2 staat de 1e ronde in het teken van het ‘net
starten’ op Het Festival en specifieke informatie voor groep 1.


De 2e ronde wordt er verder ingezoomd op de onderwijskundige inhoud van groep
2.

Vanaf maandag hangen er intekenlijsten bij de deuren van de lokalen. U mag ook uw
oudere kind vragen om uw keuze te noteren.
__________________________________________________________
Op tijd in de les
Op Het Festival vinden we het erg belangrijk dat de lessen op tijd kunnen beginnen. Het is
voor de kinderen in de groep en zeker voor de leerkracht enorm storend als er kinderen
na half negen nog binnenkomen. Te laat in de klas dus!
De directie heeft de leerkrachten gevraagd om kinderen die te laat in de klas komen te
registreren in ParnasSys. Frequent te laat komen kan leiden tot vragen en sancties van de
Afdeling Leerplicht van de Gemeente Zwolle.
______________________________________________________________

Op zaterdag 22 september is het van 10.00 – 14.00 uur feest bij Park & Bistro de
Stadshoeve. We bestaan dan namelijk al weer 1 jaar en dat vieren wij graag met onze
wijk. Kom kijken wat er allemaal gebeurt is afgelopen jaar in ons park en er zijn leuke
activiteiten voor jong en oud. Ezel rijden, springkussen, workshop, plantjes planten. Van
alles te doen!
Heb je toevallig ook nog muzikaal talent? Kom dan tussen 10.00 -13.00 uur meespelen op
het terras van Bistro de Stadshoeve, onder begeleiding van MEC Muziekschool.

