
        

                                                                                     

  

Beste ouder(s),  
Namens het team wens ik u in de eerste plaats  een gelukkig en gezond 2019 toe!  
Op maandag 7 januari zijn we uitgerust en gemotiveerd begonnen aan het jaar 2019. Deze week  
bereiden we ons voor op een paar intensieve toetsweken (Cito) voor onze leerlingen. De afname 
vindt plaats in de periode van 21 januari tot en met  februari.  
 
Deze week zijn we met een nieuw thema gestart. Dit keer gerelateerd aan het domein ‘mens en 
samenleving’.  
De titel is ‘ik-jij-samen-wij’. U heeft vast wel gezien hoe prachtig 
onze decogroep het thema in de hal heeft vormgegeven? 
 
Met deze editie sturen we u tevens nog een keer de 
Ouderhulpkrant toe. In de hoop dat we nog een aantal (nieuwe) 
ouders mogen verwelkomen in één van onze ouderhulpgroepen. 

 
Tot slot wil ik u nogmaals attenderen op onze thema- avond 
op dinsdag 29 januari; “Opvoeden, binnen of buiten de lijntjes…” 
door theatergroep Kwartet. Een komische en ook  
leerzame avond voor alle ouders van ons kindcentrum. 
 

Met vriendelijke groet, 

  
Dick Bremmer 
directeur   
_______________________________________________________________ 

 

Info MR 

Zoals in een eerdere Festivalnieuws aangekondigd zal een van de MR leden stoppen met de MR: 

Erik Ottens. Hij heeft dan 2 termijnen van 3 jaar meegedraaid in de MR en is ook een tijd 
voorzitter geweest.  
Ook via deze weg willen we hem bedanken voor al zijn bijdragen voor de MR en daarmee voor het 
Festival!  
Als opvolger verwelkomen we Nathalie van Eelen. Nathalie heeft 2 kinderen op het Festival, in 
groep 3c en groep 5b. 
 
Naast deze wisselingen heeft er ook weer een MR vergadering plaatsgevonden. Er stonden weer 
veel verschillende onderwerpen op de agenda tussen MR en directie.  
Voorbeelden hiervan: nieuwe methode voor dyslectische kinderen, nieuwe welkomboekje voor 
school, aanpak voor versnellen en doubleren.  
Daarnaast is een belangrijk onderwerp het opzetten van een nieuw 4 jaren schoolplan voor het 
festival.  
Dit in aansluiting op het 4 jaren plan van OOZ dat ook ontwikkeld wordt (OOZ is de 

overkoepelende organisatie van Openbaar Onderwijs Zwolle) 
__________________________________________________________________ 

Foto’s Kerstfeest 
Op 20 december hebben we met elkaar genoten van een sfeervolle kerstafsluiting. Ook van dit 
event heeft de fotogroep foto’s gemaakt (AVG- proof). 
  
Via onderstaande link kunt u de foto’s bekijken. Verder krijgen de ouders die toestemming hebben 
gegeven, via Klasbord foto’s toegestuurd. Deze foto’s zijn gemaakt in de klas van uw kind. 
 
https://www.dropbox.com/sh/dxyvtmkzid9w4in/AACxmBQOjjAbYszZR-3qFKFXa?dl=0  
 
wachtwoord: kerstviering 

https://www.dropbox.com/sh/dxyvtmkzid9w4in/AACxmBQOjjAbYszZR-3qFKFXa?dl=0


_____________________________________________________________________ 

Foto’s workshop Kracht van 8 
 

Zoals u weet zit uw kind op een kracht van 8 school. Wij werken nu al vanaf de 
start van het Festival met deze werkwijze en zijn er zeer tevreden over. We horen 
dan ook regelmatig van ouders dat de kinderen thuis regelmatig opmerkingen 
maken: 

 
 “Dat hoort bij de Kracht van 8”. 
 

Maar wat is de kracht van 8? Wat hebben de kleuren van de molen daarmee te maken?  
U bent van harte uitgenodigd om aan een van onze workshops mee te doen, zodat u er meer over 
te weten komt.  
De eerstvolgende workshop is op donderdag 14 februari om 19.30 uur. 
 
Wilt u zich wel aanmelden, dan weten we ongeveer hoeveel ouders er komen i.v.m. de catering. 
Tegen die tijd hangt er een aanmeldingsformulier bij de groep van uw kind. 

________________________________________________________________ 

                            
 

Afspraken voor gebruik van deuren Kindcentrum Het Festival- deurbeleid 
Bij KC Het Festival zijn kinderen van 0 tot 13 jaar welkom. Zij gaan naar het kinderdagverblijf, 
peuteropvang, basisschool en de buitenschoolse opvang. De openingstijden zijn van 7.00 / 7.30 
uur tot 18.15 uur. Dagelijks bezoeken bijna 700 kinderen ons kindcentrum. 
 
Dit brengt met zich mee dat er op een verantwoorden wijze invulling moet worden gegeven aan 
het zogenaamde ‘deurbeleid’. Het gaat immers om de veiligheid van alle kinderen die het KC 
bezoeken. Daarvoor zijn de  volgende afspraken gemaakt, deze afspraken gelden binnen het 
gehele kindcentrum. 

De ouders van de opvang (kinderdagverblijf, BSO en peuteropvang) willen we dringend vragen 
alleen gebruik te maken van de Doomijn-ingang. Bij de ingang van Doomijn hangt een intercom, 
voor contact met de groepen.  
 
De deur van de school is open van 8.20 tot 16.00 uur. Toezicht op bezoekers wordt gedaan door 
alle medewerkers van het Kindcentrum. Wij spreken onbekenden aan op hun aanwezigheid. 
Voor 8.20 en na 16.00 uur is de schooldeur (hoofdingang) op slot, tenzij de BSO buiten op het 
schoolplein aanwezig is met de kinderen. Zij zullen, nadat er buiten is gespeeld, de deur achter 
zich op slot doen.  
De kinderen worden opgehaald via de Doomijn-ingang, dit is tevens de uitgang voor het 
naar huis gaan. 
De hekken zijn gesloten rondom Het Festival, zodat de kinderen niet van het plein af kunnen. De 
hekken worden buiten openingstijden op slot gedaan. 
De deur tussen school en het kinderdagverblijf is buiten de breng- en haalmomenten in de 

ochtend, tussen  de middag en eind van de dag, op slot. Er is een bel aanwezig op de deur. 

 
We vragen voor het bovenstaande nadrukkelijk uw medewerking. Op deze wijze proberen we met 
elkaar voor een veilig kindcentrum te zorgen! 

________________________________________________________________ 

    

Zit jij in groep 3 of 4 en weet je nog niet welke sport je wilt gaan doen of vind je sporten gewoon 
heel leuk?! Kom dan elke woensdagmiddag sporten bij Beweeg en Ontdek! Tijdens Beweeg en 
Ontdek staat elke week een andere sport centraal waarmee je kennis gaat maken. Door dit brede 



aanbod krijgen de kinderen de mogelijkheid om te ontdekken wat ze leuk vinden en welke sport 
het beste bij hun past! 
Beweeg en Ontdek zal in samenwerking met de verschillende verenigingen aangeboden worden. 
Elke week zal er een professionele kracht aanwezig zijn die gewend is met jonge kinderen te 
sporten. 
Elke woensdagmiddag sporten we in Sporthal Het Anker, van 13.45 uur tot 14.45 uur. Heb jij zin 
om mee te doen, meld je dan snel aan via www.sportservicezwolle.nl of stuur een mail naar Linda 
de Graaff, buurtsportcoach SportService Zwolle: l.degraaff@sportservicezwolle.nl 
______________________________________________________________________ 
  

 
 

U kunt zich voor deze inspirerende avond opgeven door een mail te sturen naar: 
w.dulos@ooz.nl. of in te tekenen op de inschrijfformulieren bij de lokalen. 
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