
        

                                                                                     

  
Beste ouder(s),  

De start van het jaar 2019 ligt al weer enkele weken achter ons, de Cito- toetsen zijn inmiddels 
afgerond en voor donderdag 7 februari staat er een studiedag voor het team op het programma.  
 
Tijdens deze intensieve dag gaat het team op de ochtend bezig met: groepsplannen, 
registratieformulieren en evaluaties van ‘plannen van aanpak’. Tijdens het middagprogramma vindt 
er teamscholing plaats in het kader van ZIEN, ons leerlingvolgsysteem voor sociaal- emotionele 
ontwikkeling. 

In deze editie kunt u verder lezen dat Sekandar Masoud voorleeskampioen van Zwolle is geworden. 
Een geweldige prestatie, Sekandar is namelijk een geboren verteller. 
 

Met vriendelijke groet, 

  
Dick Bremmer 

directeur   
_______________________________________________________________ 

Info vanuit de MR 
In de afgelopen MR vergadering is er gesproken over de regels van het Kindcentrum. Een 
voorbeeld is het deurbeleid, maar ook andere regels worden bekeken en in een volgende keer 
finaal gemaakt.  
Daarnaast zijn we als MR bijgepraat over opties voor huisvesting i.v.m. de verwachtte verdere 

groei van de school. Deze verwachte groei houdt ook verband met de uitbreiding van de wijk 
rondom de school (Breecamp Oost). 
Dit onderwerp zal zeker nog vaker langskomen in de MR vergaderingen. 
 

MR Het Festival: verbreding van mijn gezichtsveld 
Gedurende het schooljaar stellen de  leden van de 
medezeggenschapsraad via Het Festivalnieuws aan u voor. Dit 

keer is het de beurt aan ouderlid Mark Burgman. 
Mijn naam is Mark Burgman, vader van Thijs (groep 3c) en Myrthe 
(groep 1/2e) en echtgenoot van Esther. Ik ben 37 jaar en in het 
dagelijks leven ben ik werkzaam als Business Improvement 
Manager bij de Nijhof-Wassink Groep, een internationaal 
familiebedrijf actief in Logistiek en Automotive.  Dit schooljaar ben 
ik voor het tweede jaar actief in de MR van Het Festival. Toevallig 

in de MR gekomen? Nee, voor mij was het een hele bewuste 
keuze! Ik wilde graag naast mijn werk een vrijwilligers functie 
vervullen in een hele andere omgeving dan waarin ik dagelijks 
werkzaam ben. Bewust dus uit mijn comfortzone. Dat heb ik gevonden binnen de MR.  
 
Ik vind het boeiend om te ontdekken hoeveel er bij het aanbieden van basisonderwijs komt kijken, 
lesgeven is slechts een onderdeel daarvan. Natuurlijk is het mooi om als ouder inbreng te leveren 

aan de verdere ontwikkeling van “onze” school. Ouders kunnen op veel verschillende vlakken 
bijdragen of deelnemen aan activiteiten van de school. Wellicht zit er ook iets voor u bij? 
Mocht u tegen iets aan lopen of een idee hebben waarvan u denkt dat het goed is om dat met de 
MR te delen, dan kunt u mij, of een van de andere MR leden, daar natuurlijk altijd voor 
aanspreken. 
_________________________________________________________________ 

Afsluiting thema                                                                                            
Het thema “Ik, jij, samen wij” wordt afgesloten op dinsdag 5 maart. U bent  
van harte uitgenodigd! Vanaf 14.00 uur kunt u een kijkje nemen in de klas van 
uw kind(eren) tot 14.15  als u dan door wilt lopen naar de verhoging bij het 
basketbalveld dan kunt u om  14.30 uur alle  kinderen van het hele Festival 
horen en zien met de gezamenlijke afsluiting van alle Festivalgangers.     



De kinderen lopen naderhand allemaal mee met de leerkracht naar de 
schooluitgang waar ze normaal gesproken  ook door u worden 
opgehaald. Daar kunt u ze deze dag ook komen afhalen. 
 

______________________________________________________________________  

Computertypen 
KC Het Festival is altijd op zoek naar een mooi aanbod buiten schooltijd. 
Vanaf deze week zullen de lessen computer typen starten voor leerlingen uit groep 7 en 8.  
Ouders van de leerlingen in deze betreffende groepen hebben een uitnodiging ontvangen, waarna 
zij hun kind zelf konden aanmelden. 
De lessen vinden buiten schooltijd plaats en worden door de ouders zelf bekostigd. 
In 11 lessen van 1 ½ uur worden de kinderen klaargestoomd voor een erkend diploma. 

Wij wensen deze leerlingen veel succes! 

 
______________________________________________________________________ 

 
 
Leerling Het Festival voorleeskampioen Zwolle  
Sekandar Masoud van KC Het Festival is woensdag in Stadkamer Centrum de derde 
voorleeskampioen van Zwolle geworden.  
Basisschoolleerlingen lazen tijdens de wedstrijd vier minuten voor aan publiek. Zij werden door een 
jury beoordeeld op acht punten, zoals stemintonatie en oogcontact met het publiek. 
Maar liefst dertig Zwolse basisscholen hadden een voorleeskampioen aangemeld. Drie 
stadskampioenen zullen Zwolle vertegenwoordigen in de regionale ronde. Eerder deze week waren 
al twee andere winnaars uitgekozen. 
De Zwolse voorleeswedstrijd is een van de voorrondes van de Nationale Voorleeswedstrijd. Aan dit 
feestelijke voorleesproject kunnen kinderen uit groep 7 en 8 in heel Nederland meedoen.  
Sekandar gaat op 6 maart weer voorlezen, tijdens de regionale ronde in Kampen. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 

 

Nieuws van BSO ( groep 1 t/m3) 
De eerste maand na de feestdagen zit er weer op en op de BSO zitten we 
weer aardig in het ritme. Het loopt goed op de BSO. Het aantal kinderen 

blijft groeien en daar zijn we heel blij mee. Bij deze verwelkomen we dan ook alle nieuwe kinderen 
die bij ons komen spelen.  



De sneeuw is in het land, wat hebben we een plezier; sneeuwballen gooien, sneeuw-engelen 
maken in de sneeuw en lekker spelen. Vele foto’s zijn er gemaakt en naar de ouders gestuurd, 
want het is best speciaal, de sneeuw. 
We werken aan het Thema: Ik- Jij- Samen- Wij en doen mee met de activiteiten van school. Er 
zijn inmiddels leuke activiteiten bedacht en we zijn volop aan de slag. Ook horen we leuke verhalen 
van de kinderen over wat ze op school al gedaan hebben. 
Op de BSO zijn we druk bezig met het welbevinden van de kinderen in kaart te brengen. Er zijn al 
veel kinderen die de formulieren weer hebben ingevuld en ingeleverd. Daar zijn we blij mee, omdat 
dit een goed beeld geeft van hoe de kinderen het bij ons op de BSO vinden. 

 

Donderdag 7 februari studiedag 
- Alle kinderen vrij - 

 


