
        

                                                                                     

  

Beste ouder(s),  
Sinterklaas heeft Nederland weer verlaten en we mogen 
terugkijken op een geslaagd kinderfeest. Onder grote 
belangstelling werd Sint Nicolaas op Het Festival welkom 
geheten. Hij zou in een bakfiets arriveren, maar dat ging 
onderweg niet helemaal goed (zie foto). 
Gelukkig liep het uiteindelijk allemaal goed af en kijken we terug 
op een geweldig feest. 
  
Over twee weken vieren we met elkaar kerst. Vandaag ontvangt 
u, naast Het Festivalnieuws, tevens informatie over de viering 
van Kerst. Ook daarbij vragen we uw hulp, zodat we uit kunnen 
zien naar een sfeervolle kerstviering.  
 

Verder vragen we u in deze editie om de Jeugdsportmonitor van 
de Gemeente Zwolle in te vullen. Het betreft een onderzoek naar 
sport, bewegen en leefstijl onder de jeugd van 4 tot en met 17 
jaar. Doet u mee?  
 
Tot slot nodigen we u graag uit voor een Kindcentrum- avond met Theater Kwartet op dinsdag 
29 januari. Deze theatergroep geeft op humoristische wijze kleur aan herkenbare opgroei- en 
opvoeditems. Een leuke avond, noteert u de datum alvast in uw agenda? 

 
Fijne feestmaand gewenst! 
  
Dick Bremmer 
directeur   
_______________________________________________________________ 

Jeugdsportmonitor 

In samenwerking met de basisscholen en het voorgezet onderwijs wordt in de gemeente Zwolle de 

Jeugdsportmonitor uitgevoerd. De Jeugdsportmonitor is een onderzoek naar sport, bewegen en 

leefstijl onder de jeugd van 4 tot en met 17 jaar. De gegevens zijn voor zowel de gemeente als de 

school zeer waardevol en worden gebruikt ter ontwikkeling van het sport- en beweegbeleid en het 

schoolgezondheidsbeleid. 

Onze school verleent graag haar medewerking aan dit onderzoek.  

 

Wat vragen we van u? 

De vragenlijst voor het basisonderwijs wordt ingevuld door de ouder(s) van de leerlingen. Om een 

betrouwbaar beeld te krijgen is uw deelname daarom erg belangrijk. Het invullen van de 

vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. Deelname is geheel vrijwillig en anoniem.  

 

Hoe doet u mee? 

Via onderstaande link komt  u terecht bij de online vragenlijst. Heeft u meerdere kinderen op 

dezelfde basisschool zitten, dan vragen wij of u voor elk van uw kinderen een vragenlijst wilt 

invullen, maar dit is niet verplicht. U kunt de vragenlijst nogmaals invullen door opnieuw op 

onderstaande link te klikken. Het onderzoek loopt tot en met 23 december 2018. Onder alle 

deelnemers wordt een Sport&Fit cadeaukaart van €50 verloot. 

 

Naar de online vragenlijst: https://nl.surveymonkey.com/r/JSM2018Festival. 

 

https://nl.surveymonkey.com/r/JSM2018Festival


 
 

 
 

 

 

 


