
        

                                                                                     

  

 

Beste ouder(s), 
Nu we de herfstvakantie achter ons hebben gelaten en deze week het thema afsluiten, maken we 
ons op voor de feestmaanden. Een gezellige en sfeervolle periode in ons kindcentrum. 
 
Misschien heeft u ook wel gemerkt dat er bijna geen Facebookberichten zijn gepost in dit 
schooljaar. Dat had alles te maken met de inventarisatie van de AVG- toestemmingsformulieren. 
 
Eerlijk, het maakt het er voor de school niet gemakkelijker op. Honderden ouders hebben op het 
toestemmingsformulier verschillende opties aangevinkt, waarvoor ze wel of geen toestemming 
geven. Niet eenvoudig, desondanks blijven we u informeren over al het moois dat er op Het 
Festival plaatsvindt, AVG- proof! 
 
Enige tijd terug hebben we een noodoproep uitgedaan om meer pauze- ouders te mobiliseren. 

Gelukkig heeft de oproep geleid tot een aantal nieuwe vrijwilligers, maar we hebben er nog niet 
voldoende!  
Vooral op de maandag hebben we nog mensen tekort en ook op de andere dagen kunnen we nog 
hulp gebruiken; pauzegroep@hetfestivalzwolle.nl. Komt u ook helpen?  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dick Bremmer 

directeur   

______________________________________________________________________ 
Ouderportaal 
Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en 
tijdens de schooluren ziek wordt of zich verwondt. In een 
dergelijk geval zal de school altijd contact met de ouders 

opnemen.  
Het is dan van belang dat de contactgegevens actueel zijn. Het 
is ook erg belangrijk om te weten of een kind een allergie 
heeft en/of medicijnen gebruikt.  
 
Wij willen u vragen om de gegevens in het Ouderportaal in Parnassys te controleren en eventueel 
aan te passen. Het is immers van groot belang dat de school snel toegang heeft tot de juiste 

gegevens van uw kind!  
Bij het inschrijven van uw kind(eren) heeft u de inloggegevens reeds ontvangen van dit 
Ouderportaal. Mocht u deze kwijt zijn, neem dan contact op met Wim Dulos. 
Dringend verzoek om dit voor vrijdag 9 november 2018 in het Ouderportaal actueel te maken. 
______________________________________________________________________ 

Nieuws vanuit de MR 
Maandag 15-10 vond weer de jaarvergadering plaats van de MR. Dit werd gedaan samen de 

Stichting Beheer Oudergelden, zoals al aangekondigd in het vorige Festivalnieuws. Een belangrijk 
thema dat is besproken is de AVG, de nieuwe regeling vanuit de overheid rondom privacy. In dat 
kader is ook de brief vanuit de school gestuurd over welke informatie kan worden gedeeld tav 
foto’s en adres gegevens etc. De regeling rondom privacy zal ook in het huidige schooljaar een 
belangrijk thema zijn. 
 
Het tweede deel op 15-10 was een reguliere MR vergadering, waarin vanuit de school uitleg werd 
gegeven over de aanpak van de ontwikkeling van ICT beleid voor de komende 4 jaar voor het 
Festival. ICT is een belangrijk thema in deze tijd, dus een goed beleid wordt onderdeel van het 
nieuwe 4 jaars schoolplan dat dit jaar zal worden opgesteld. Onderdeel van het maken van het 
beleid is de pilot die nu loopt met Chromebooks. Deze pilots worden gedaan in 1 groep per leerjaar 
en zal later dit jaar worden geëvalueerd. 
 

mailto:pauzegroep@hetfestivalzwolle.nl


Ten slotte zal van 1 van de MR leden vanuit de oudergeleding de zittingstermijn verstrijken in de 
komende maanden. We zijn dus weer op zoek naar een enthousiaste ouder die zijn plaats wil 
innemen en met de rest van de MR mee wil denken met het beleid van de school. Je kan je 
aanmelden via bijgaand emailadres: mr@hetfestivalzwolle.nl. Als er meerdere gegadigden zijn, dan 
zullen we weer een verkiezing houden. 
 
Namens de MR 
Remko Bakker, voorzitter 
______________________________________________________________________ 

Soms heb je een vraag: Mijn kind en media  
Kinderen van nu weten niet beter dan dat zij opgroeien met 
beeldschermen: thuis, op school en op straat. Met media bezig zijn is 
leuk en biedt kinderen veel kansen. Voor ouders is het soms lastig om 
in de gaten te houden wat er online allemaal gebeurt, wat geschikte 

websites en spelletjes zijn en hoelang kinderen per dag media mogen 
gebruiken. Hoe kun je hier goed mee omgaan? Een paar tips: 
 

 Praat met je kind over het gebruik van media 
 Maak duidelijke afspraken over mediagebruik in het hele gezin en deel deze afspraken met 

de oppas en opa’s en oma’s 
 Praat met anderen over hoe zij het doen 
 Gebruik media samen 
 Praat met je kind over wat hij ziet 
 Geef het goede voorbeeld 

 
Wil je meer lezen over mediagebruik door kinderen? Bekijk dan de tipsheet over mediagebruik 
voor 0 tot 5 jarigen en/of voor 6 tot 12 jarigen. Of bekijk het filmpje over beeldschermkinderen.  
 

Wil je verder praten over beeldschermgebruik in jouw gezin of heb je andere vragen over de 
ontwikkeling of opvoeding van je kind(eren)? Je bent van harte welkom bij ons gratis 
inloopspreekuur op het consultatiebureau, op woensdag van 13:30 tot 15:00 uur. 
Je kunt ons ook mailen: jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl of bellen via 088 443 07 02. 
 
Mattanja Smit 
Jeugdverpleegkundige 
Jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland 
____________________________________________________________________ 

Oproep  
Mensen met groene vingers gezocht!  
Voor de dakterrassen en de bloembakken rond 
school zoeken we een aantal personen die een 
aantal keren in het jaar, samen met een 

groepje kinderen, wat groene activiteiten wil 
verrichten.  
 
Hebt U zin om daar met ons over te bomen, wilt 
U dan contact opnemen, g.hols@ooz.nl.  
 

mailto:mr@hetfestivalzwolle.nl
https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Tipsheet-mediagebruik-0-5-jaar-voor-ouders.pdf
https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Tipsheet-mediagebruik-6-12-jaar-voor-ouders.pdf
http://www.groterworden.nl/8-12-jaar/beeldschermkinderen/
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