Beste ouder(s),
Het schooljaar 2018-2019 is inmiddels in volle gang. De kinderen werken enthousiast aan het
thema ‘Het huis van de toekomst’, de informatie- avond van de groepen werd druk bezocht en
deze week is de kinderboekenweek van start gegaan.
Teleurstellend was de zeer geringe belangstelling voor de Infomarkt, waar we onze
onderwijskundige speerpunten voor dit schooljaar wilden presenteren. Zeker tegen het licht dat we
in vragenlijsten nog wel eens terugkrijgen dat ouders onvoldoende weten wat de onderwijskundige
thema’s zijn van de school. Een gemiste kans dus!
In deze editie vragen we onder meer uw aandacht voor de jaarvergadering van de
Medezeggenschapsraad én de Stichting Beheer Oudergelden.
Ter herinnering; maandag 8 en dinsdag 9 oktober staan er studiedagen op de kalender. Alle
kinderen zijn dan vrij.
Met vriendelijke groet,
Dick Bremmer
directeur

______________________________________________________________________
Afsluiting thema
Hoewel de leerlingen zich nog volop met het
thema Huis van de Toekomst bezig houden, komt
de afsluiting van het thema al weer in zicht.
Donderdag 1 november zullen de leerlingen met
elkaar in de klas het thema afsluiten.
Tot die tijd werken de leerlingen nog aan het
thema en staat wederom een bezoek van de
Technobiel op het programma.
Weekend van de Wetenschap is hèt landelijke
evenement voor wetenschap en technologie! Dit
weekend openen bedrijven, onderzoekinstituten,
universiteiten en musea hun deuren voor het
publiek.
Ook bedrijven en instellingen in Zwolle doen hier aan mee. Meer informatie kunt u vinden op
www.weekendvandewetenschap.nl

_________________________________________________________________________________________
Update ICT
De afgelopen maanden is de werkgroep ICT druk bezig geweest met de ambitie om de kwaliteit
van de digitale geletterdheid van onze leerlingen te verbeteren.
De eerste stappen zijn gemaakt. Het afgelopen schooljaar zijn we gestart met het inzetten van
chromebooks in de groepen 3 t/m 8.
Van elke jaargroep is een pilotgroep aangewezen. Deze klas zal dagelijks werken met de
chromebooks en vormen samen een werkgroep om ervaringen en kennis te delen.
De andere klassen in het jaargroep kunnen naast de laptops ook gebruik maken van de
chromebooks tijdens ervaren of talentontwikkeling.

In de onderbouw is de werkgroep samen met de leerkrachten de mogelijkheden aan het verkennen
om ook de kleuters digitaal vaardiger te maken. We onderzoeken de kwaliteit van het inzetten van
Ipads bij de kleuters. Hiervoor gaan we de komende maanden inspiratie op doen bij andere
scholen in de omgeving.

Studiedagen op 8 en 9 oktober
Op maandag 8 en dinsdag 9 oktober zijn alle kinderen vrij. Het team start dan een nieuw
scholingstraject. Wat gaan we doen?

Het talentenhuis: samen werken aan ambities
Eigenlijk is er maar één reden waarom onze scholen bestaan: kinderen moeten zich optimaal
kunnen ontwikkelen.
Het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we dit zo goed mogelijk doen. Om
samen te kunnen werken aan het realiseren van deze ambitie is het belangrijk dat we als team het
beste uit onszelf halen en dat vraagt ontwikkeling van ons; als mens, professional en als team.
Ter ondersteuning van dit proces heeft OOZ-HR het organisatie- ontwikkeltraject “Het
Talentenhuis: Samen werken aan ambities” ontwikkeld.
Op maandag 8 oktober gaan we in een aantal workshops aan de slag met onze professionele rol,
het versterken van de teamdynamiek, het creëren van een waarderende sfeer waarin problemen
worden omgezet in perspectieven en waar we de teamleden hun kwaliteiten onderzoeken en hun
talenten ten volle benutten.
PO- VO dag: Afkijken moet!
Op dinsdag 9 oktober ontmoeten het primair onderwijs en voortgezet van OOZ elkaar. Aan de hand
van presentaties en workshops, op de diverse scholen, kijken docenten bij elkaar ‘in de keuken’ en
gaan met elkaar in gesprek.

_______________________________________________________________
MR
Zoals elk jaar houdt de MR van het Festival ook dit jaar weer de jaarvergadering. In de
jaarvergadering wordt teruggekeken op alles wat de MR het vorige schooljaar heeft besproken
binnen de MR en met de directie van het Festival.
De jaarvergadering is toegankelijk voor alle geïnteresseerde ouders. Tevens zal de Stichting
Beheer Oudergelden aanschuiven.
Als je aanwezig wilt zijn, bevestig dit dan even via een email naar mr@hetfestivalzwolle.nl. De
jaarvergadering vindt plaats op maandag 15 oktober van 19:30-21:00.
We zouden het leuk vinden als je komt.

_______________________________________________________________
Stichting Beheer Oudergelden
Middels deze nieuwsbrief willen wij u informeren over een aantal zaken.
Algemene Ledenvergadering
Op maandag 15 oktober zal, gezamenlijk met de jaarvergadering van de MR, de algemene
ledenvergadering plaatsvinden. Tijdens deze vergadering zal het financieel verslag van afgelopen
schooljaar besproken worden. Tevens zal de begroting voor komend schooljaar worden toegelicht.
De stukken staan uiterlijk 8 oktober op de website van school. We hopen op een grote opkomst,
vanaf 19.30 gaan wij van start.
Ouderbijdrage schooljaar 2018-2019
Binnenkort ontvangt uw kind de brief voor de ouderbijdrage van dit schooljaar.
Het versturen van deze brief laat iets langer op zich wachten omdat we met betrekking tot
de AVG, toestemming moeten hebben van ouders om gegevens te ontvangen. Nu is de bijdrage
natuurlijk vrijwillig, maar zonder gegevens geen administratie en dan wordt het erg lastig om
ouderbeheergelden te beheren.

Bag2School
Afgelopen schooljaar hebben we helaas niet de Bag2School kunnen inzetten. In eerste instantie
kwam het door het probleem met de vloeren, waardoor de kinderen op verschillende locaties
zaten. Hierdoor was het niet mogelijk om één verzamelpunt te organiseren. Ander punt waar we
tegenaan lopen is dat de school steeds groter wordt. Waardoor er steeds meer kleding
wordt ingezameld. De school kan dat alleen niet meer bergen. We gaan nu dus ook op zoek naar
alternatieven en hopen hier binnenkort informatie over te kunnen geven.
Tenslotte
De Stichting kijkt weer uit naar komend schooljaar. We hopen dat er weer veel georganiseerd kan
worden. Met behulp van de stichting kunnen we een mooi sinterklaasfeest vieren,
de Decogroep kan de school prachtig versieren, passend bij de thema’s.
Tijdens kinderboekenweek, kunnen alle klassen boeken aanschaffen, de kracht van 8 kisten blijven
gevuld met spellen en ander kracht van 8 materiaal. Dit kan allemaal niet gedaan worden zonder
uw bijdrage. Waarvoor alvast hartelijke dank!
Dit wordt het derde schooljaar, dat Renate Meijers penningmeester is en zij zal daarom komend
schooljaar het stokje moeten overdragen.
Wij zijn daarom op zoek naar een ouder of verzorger met financiële/administratieve ervaring en
kennis van Excel. Heeft u interesse in de functie van penningmeester, stuur dan een mail
naar stbohetfestival@gmail.com
Mocht u een vraag hebben aan de Stichting kunt u één van ons altijd aanspreken op school. Ook
kunt u uw vragen mailen naar : stbohetfestival@gmail.com
Wij hopen u te ontmoeten op maandag 15 oktober!
Hartelijke groeten,
namens de Stichting Beheer Oudergelden het Festival
Renate Meijers
Hans Mulckhuyse
Chantal de Jong
José van der Vegte
Karin Hogervorst
___________________________________________________________________
Sparen voor de schoolbieb kan ook bij Westerhof in Stadshagen
‘Vriendschap, kom erbij’, is dit jaar het thema van de Kinderboekenweek (3 t/m 14 oktober). U
heeft de vriendschap slinger vast zien hangen in de centrale hal. Daarnaast zullen we deze week
ook aandacht besteden aan boeken, lezen en leesplezier.
Ook Westerhof heeft dit jaar een leuke actie tijdens de Kinderboekenweek! Wanneer u als
ouder(s), grootouders enz. een boek aanschaft bij Westerhof gedurende de Kinderboekenweek
kunt u de bon inleveren op school.
Wij verzamelen deze bonnen in een doos die beneden in de hal staat. Vervolgens leveren wij de
bonnen in bij Westerhof en stellen zij 20% van het bedrag beschikbaar voor Het Festival om
nieuwe boeken aan te schaffen. Dus hoe meer boeken er van 3 t/m 14 oktober aangeschaft
worden bij Westerhof, hoe meer boeken wij daarna kunnen uitzoeken voor onze schoolbieb.

