
        

                                                                                     

  
Beste ouder(s),  

“De verplichte eindtoets in groep 8, voorheen beter bekend als de cito-toets, levert naast 
resultaten voor leerlingen ook gemiddelde scores voor scholen op. De Onderzoeksredactie van 
RTL Nieuws heeft een overzicht gemaakt van de eindtoetsresultaten van basisscholen in 
Nederland.” Zo berichtte de Stentor op dinsdag 19 februari.  
 
Van de 41 basisscholen die Zwolle telt, scoorde Het Festival een rapportcijfer van 7,3. Deze score 
leverde een gedeelde 6e plaats op in de top 10 van best scorende scholen in Zwolle.  

Een mooie klassering, zeker ook omdat we een groeischool zijn met veel zij- instroom leerlingen.  
 
Maar zegt een top 10 gemiddelde eindtoetsresultaten dan alles over de kwaliteit van een school?  
 
Voor het team van Het Festival zeker niet. We vinden dat Het Festival zoveel meer is dan 
cijfers alleen!  
Ons onderwijskundig concept biedt zoveel meer dan louter goede opbrengsten. Binnen het 
thematisch werken (pijler ervaren) bereiden we onze leerlingen voor om deel uit te maken van 
onze maatschappij. Met de Kracht van 8 (pijler welbevinden) werken we aan de persoonsvorming. 
 
Op dit moment zijn we met het hele team en MR bezig om onze onderwijskundige plannen te 
vertalen in een nieuw Schoolplan 2019-2023. In dit schoolplan hebben we ons ten doel gesteld om 
de drie pijlers van Het Festival nog meer te verbreden en te versterken, waarbij de kernwoorden 
relatie, maatwerk en eigenaarschap leidend zullen zijn. 

 
We houden u op de hoogte. 
 

Met vriendelijke groet, 

  
Dick Bremmer 

directeur   
_______________________________________________________________ 

Info vanuit de MR 
Sinds het vorige Festivalnieuws is er geen MR vergadering geweest. Wel is er overleg geweest met 
de directie met betrekking tot voortgang rondom de huisvestingsplannen. Volgend schooljaar zal er 
een aantal groepen meer zijn dan dit schooljaar, dus er wordt gezocht naar passende huisvesting. 
We zullen jullie ook vanuit de MR op de hoogte houden. 

Daarnaast zullen we ons als MR voorstellen in de Festival nieuwsbrieven net als de vorige keer, 
vandaag is het de beurt aan Eline Kijk in de Vegt. 
 
Mijn naam is Eline Kijk in de Vegt en ik ben in januari 2010 op KC Het Festival 
gestart. Ik gaf toen les aan de groep 3 t/m 8, waarbij er maar 1 leerling in groep 8 
zat. Naar mate Het Festival groter werd, kwamen er steeds meer collega’s bij en 
was ik vooral te vinden in de groep 3 en 8.  
Ik ben rekenspecialist op Het Festival en voorzitter van het Rekenplatform van 
OOZ.  
 
Vanaf vorig schooljaar ben ik werkzaam als Regisseur Onderwijs en sta ik niet meer voor de groep. 
Ik ben verantwoordelijk voor het aansturen van het onderwijskundige proces binnen de school. 
Ik ben lid van de MR, omdat ik het erg belangrijk vind om samen met de ouders na te denken over 
het beleid van de school.  
Het is prettig om te ervaren dat de expertise van de ouders ook ingezet kan worden en wij er zo 

samen voor zorgen dat het nog steeds een feest is om op het Festival te leren. 
_________________________________________________________________ 

Rectificatie 
In de schoolgids 2018-2019 is per abuis een foute datum geslopen in het vakantierooster. 
Pinkstervrij 24 juni moet zijn natuurlijk zijn maandag 10 juni 

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4609616/cito-toets-iep-route-8-kaart-scoren-scholen-basisonderwijs-onderzoek-rtl
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4609616/cito-toets-iep-route-8-kaart-scoren-scholen-basisonderwijs-onderzoek-rtl


____________________________________________________________________ 

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.  
  

______________________________________________________________________

Kaboutersport 

Zit jij in groep 1 of 2 en vind je sporten heel leuk! Kom dan elke donderdagmiddag sporten bij 
Kaboutersport!! 
Tijdens kaboutersport maken kinderen kennis met verschillende vormen van sport en bewegen. 
Klimmen, klauteren, bal- en tikspelletjes en een eerste kennismaking met verschillende sporten! 
De sporten worden op basisniveau aangeboden, zodat iedereen mee kan doen. Tijdens de lessen 
ontdekken kinderen hun bewegingsmogelijkheden en leren ze stap voor stap hun grens te 
verleggen. 

Kaboutersport staat onder leiding van een professionele kracht die gewend is met (jonge) kinderen 
te sporten. Elke donderdagmiddag sporten we in de gymzaal aan de Sportlaan, van 16:00 uur tot 

16:45 uur. Heb jij zin om mee te doen, meld je dan snel aan via www.sportservicezwolle.nl of 
stuur een mail naar Sijmen van Haselen, buurtsportcoach SportService Zwolle: 
s.vanhaselen@sportservicezwolle.nl  
 
 

                                                          
______________________________________________________________________ 
 

Beste ouders, 
 

Al ruim een jaar ben ik vrijwilliger bij De Stadshoeve en tevens schoolambassadeur vanuit De 
Stadshoeve. Als schoolambassadeur hoop ik jullie enthousiast te maken over alle activiteiten die op 
de Stadshoeve aangeboden worden.  
Dit keer een bericht over het nieuw te bouwen konijnenverblijf. 
 
Hartelijke groet, 
 

Martine van der Kolk 
moeder van Femke (8b) en Yvon (6b) 
 

Lijkt het jou ook zo leuk wanneer je kind kan komen knuffelen 

met de konijnen en cavia’s bij de Stadshoeve?  
Februari 2019  
De vrijwilligers van de werkgroep dieren willen heel graag een nieuw verblijf voor de konijnen. Zij 
merken namelijk dat de kinderen uit onze wijk Stadshagen graag contact willen maken met de 
konijnen en in de huidige situatie is dat moeilijk voor elkaar te krijgen. In dit toekomstige verblijf 
zullen dan ook cavia’s een onderkomen krijgen en creëren we de mogelijkheid om de konijnen en 
cavia’s te knuffelen.  

http://www.sportservicezwolle.nl/
mailto:s.vanhaselen@sportservicezwolle.nl


In samenwerking met de architect van de Stadshoeve, Sara van Popta van 19 Het Atelier, 
Hornbach Helpt en aannemer van Werven (ook bouwer van ons speelkasteel) is een prachtig 
konijnenverblijf geheel kosteloos ontworpen en worden nu de eerste stappen gezet om het te gaan 
bouwen. Als stichting hebben we hiervoor een bedrag beschikbaar kunnen stellen, maar dat is nog 
niet genoeg om het totaalconcept uit te voeren. En aan een half konijnenverblijf hebben we 
natuurlijk niks.  
Jij kunt ons helpen om dit verblijf te helpen bouwen door Vriend van de Stadshoeve te worden. Met 
deze jaarlijkse financiële bijdrage als vriend kunnen we het verblijf bouwen, maar ook in de 
aankomende jaren onderhouden. Kunnen we op je rekenen? Scan deze QR code en word nu vriend 
of ga naar www.parkdestadshoeve.nl/steun-ons/vriend-van-de-stadshoeve 

 

 

http://www.parkdestadshoeve.nl/steun-ons/vriend-van-de-stadshoeve

