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Nieuwsbrief Maart 2019 
  

Het Festivalnieuws 
   IKC Het Festival - Sportlaan 6 - Zwolle 

www.hetfestivalzwolle.nl T: 038-4203287 

 

   Beste ouder (s),  

Voor u ligt Het Festivalnieuws van de maand april in een nieuw ‘jasje’. 

We hopen dat met het nieuwe format onze nieuwsbrief nog beter 

leesbaar wordt. Nog maar even en we gaan genieten van ruim twee 

weken meivakantie. Na deze vakantie rest ons dan nog 10 weken om  

het schooljaar 2018- 2019 te sluiten. In deze laatste periode hebben we 

erg veel te doen. Zo gaan we o.a. op schoolreis, neemt groep 8 afscheid 

en is iedereen benieuwd naar de klassenindeling voor het schooljaar 

2019-2020. Net als andere jaren hebben we het voornemen om u 

hierover zo vroeg mogelijk te informeren.  

Met de groei van de school zullen er meerdere groepen buiten Het 

Festival gehuisvest moeten worden. Op dit moment is OOZ in gesprek 

met de Gemeente Zwolle om te kijken wat de beste optie is. De directie 

is hier natuurlijk bij betrokken en communiceert op haar beurt met de 

Medezeggenschapsraad van Het Festival. 

Daarnaast zijn we in het team druk doende om het nieuwe schooljaar 

voor te bereiden. Er wordt door het team hard gewerkt aan het 

schoolplan, het jaarplan, de schoolgids, het jaarverslag en ga zo maar 

door. Kortom, we zijn op alle fronten actief om de kwaliteit van Het 

Festival een mooi vervolg te geven. “Samen maken we Het Festival.” 

Dick Bremmer- directeur 

 

Editie april 2019 

Geplande 

evenementen 

12-4-2019 

Koningsspelen 

15-4-2019 

Paasontbijt 

18-4-2019 

Start Meivakantie 

 

Groepsverdeling 2019-2020 

Het schooljaar 2019-2020 starten 
we met 26 groepen: 

 7 groepen 1-2 
 3 groepen 3 
 4 groepen 4 
 4 groepen 5 
 3 groepen 6 
 3 groepen 7 
 2 groepen 8 

We houden u op de hoogte van de 
ontwikkelingen. 
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Bag2 school 
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen hebben we als stichting 
de kledinginzamelingsactie via Bag2school weer opgepakt. Hiervoor hebben 
uw kinderen inzamelingszak van Bag2school ontvangen.  
 
Deze en eventueel andere met o.a kleding goed gevulde zakken kunt u in de 
week van 8 t/m 10 april inleveren bij de fietsschuur op het schoolplein.  
 
Het volgende mag ingezameld worden: 
Goede kwaliteit tweedehands kleding, lakens, dekens, gordijnen, 
knuffelbeesten. Schoenen (per paar), riemen, handtassen. 

 

Richtlijnen verlengen, doubleren en versnellen. 
Uit de WMKPO vragenlijst van ouders 2018 kwam naar voren dat het niet 
voor iedereen helemaal duidelijk wanneer een leerling in aanmerking komt 
voor verlengen/ doubleren of versnellen in het schooljaar en op welke wijze  
de communicatie hierover is vastgelegd. 
Inmiddels hebben we het beleid aangescherpt, is er een tijdspad opgesteld en 
staat er beschreven welke personen er in iedere fase betrokken zijn. 
  
Uiteraard wordt er daarbij vooral gekeken of een leerling ‘toe’ is aan een 
volgende groep.  
Naast het welbevinden van de leerling, taakgerichtheid, zelfstandigheid en 
cognitieve ontwikkeling erg belangrijk. De wijziging is inmiddels vastgesteld in 
de Medezeggenschapsraad. 
Voor de uitgebreide beschrijving verwijzen we hierbij naar -Het 
ondersteuningsprofiel en –plan- op onze website (blz. 22-24 Belangrijke 
documenten); www.hetfestivalzwolle.nl.  

Kinderraad 

Hallo Het Festival! 
 
Deze nieuwsbrief wordt geschreven door de nieuwe kinderraad, want we zijn 
weer gestart. De Kinderraad bestaat uit leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8. 
Daarvan zijn 10 kinderen gekozen en één leerkracht, dus 11 leden. We zijn op 
dit moment bezig met problemen van het graffiti en de helden op te lossen. 
We hebben ook een ideeënbus voor kinderen die een idee hebben maar niet 
in de kinderraad zitten. Dus als je een goed idee hebt doe het in de 
ideeënbus, die ligt bij de zwerfboeken. 
We houden u op de hoogte van onze activiteiten. 

 

 

Start 25e groep 

Op maandag 1 april zijn we gestart 
met onze 25e groep 1G. 

Zo’n 10 nieuwe leerlingen 
beleefden een spannende, maar 
zeker ook leuke eerste schooldag 
bij juf Nienke. 

De kinderen hebben een plek 
gevonden, voor de resterende 
maanden tot aan de 
zomervakantie, in het bso- lokaal.  

Het Festival is een integraal              
kindcentrum, waarbij de 
medewerkers van de school en de 
kinderopvang (Doomijn) één team      
vormen.  
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