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Nieuwsbrief Maart 2019 
  

Het Festivalnieuws 
IKC Het Festival - Sportlaan 6 - Zwolle 

www.hetfestivalzwolle.nl T: 038-4203287 

 

Beste ouders,  

De zomervakantie nadert met rasse schreden….. Inmiddels hebben we 

het schoolplan 2019-2023 in de MR vastgesteld, is het Jaarplan bijna af 

en is de jaarkalender al weer flink gevuld. Zelfs de formatie van het 

team is al rond en dat hebben we nog niet vaak meegemaakt.  

De afgelopen weken zijn we ook bezig geweest met de nieuwe indeling 

van de toekomstige groepen 3 en 8. De betrokken ouders en hun 

kinderen hebben hierin hun wensen kenbaar kunnen maken. Over de 

indeling van alle groepen, de leerkrachten en nog heel veel meer, 

informeren wij u middels de Zomerinfo. We verwachten deze info in de 

laatste week van juni te kunnen verspreiden. 

Wat we nog niet weten op dit moment is de locatie waar we met zeven 

groepen gehuisvest zullen worden. De Gemeente Zwolle voert hierover 

de regie en is in gesprek met de betrokken schoolbesturen. Zodra er 

groen licht is, zullen we dit direct communiceren. 

Met vriendelijke groet, 

Dick Bremmer- directeur 

 

 
 

Editie juni 2019 

Geplande 

evenementen 

13-6-2019 

Schoonmaakavond 

18-6-2019 

Studiedag- alle kinderen vrij 

 

  Belangrijke mededeling 

Parkeeroverlast 

Van de bewonerscommissie van 
de Sportlaan en 
Wenckebachstraat hebben we 
een brief ontvangen dat ze de 
parkeeroverlast meer dan zat 
zijn. Auto’s worden, bij het halen 
en/of brengen, van de kinderen 
midden op de weg gezet, op 
invalideplaatsen geparkeerd en 
op het moment dat een bewoner 
een ‘overtreder’ aanspreekt kan 
hij of zij ook nog eens een grote 
mond krijgen. 

Ouders van Het Festival, neem 
uw verantwoordelijkheid en 
parkeer uitsluitend in de vakken! 

Festival……Kracht van 8- school 
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Ervaren  
Afsluiting thema 4  
Zoals u al weet, zijn we kortgeleden gestart met het vierde thema ‘Het Festival 
komt op stoom’. De afsluiting van dit thema verschilt per leerteam. Hieronder 
vindt u een overzicht van op welke manier en wanneer elke groep afsluit:  

• Groepen 1&2: maandagochtend 1 juli een puzzeltocht. Meer 
informatie volgt later.  
• Groepen 3&4: maandag 1 juli een puzzeltocht. Groepen 3 om 12.45 
uur tot 13.30 uur, groepen 4 om 13.30 uur tot 14.15 uur.  
• Groepen 5&6: maandagmiddag 1 juli presentaties in de klas van 14.00 
uur tot 14.30 uur.   

Nog meer belangrijk nieuws 

Bericht van de MR  
  
Vorige week is er weer een MR vergadering geweest. Meerdere onderwerpen 
stonden weer op de agenda. 
  
Uiteraard ook de huisvesting van de school. We houden vinger aan de pols ten 
aanzien van de huisvesting voor volgend schooljaar. Zoals eerder genoemd is 
de school daarin afhankelijk van de gemeente en de medewerking van de 
locaties waarnaar gekeken wordt. Vanuit de MR (en de directie) vinden we het 
belangrijk dat in het gebouw waar 7 groepen terecht gaan komen de filosofie 
en identiteit van de school goed tot zijn recht komen en ook de thema’s en 
dergelijke ook daar zichtbaar zijn. 
  
Een ander groot onderwerp op de agenda was het meerjaren schoolplan dat 
nu gefinaliseerd wordt (voor de jaren 2019-2023). Dit meerjarenplan geeft aan 
hoe de school zich verder wil ontwikkelen op diverse gebieden (didactisch, 
ICT, thema’s, sociale ontwikkeling en sociale veiligheid etc), in aansluiting op 
het de overkoepelende OOZ meerjarenplannen (Openbaar Onderwijs Zwolle). 
Vanuit dit meerjarenplan wordt ook het jaarplan geschreven voor het 
komende schooljaar. De school laat goede ambities zien en een gedegen plan, 
zodat we als MR er ook vertrouwen in hebben dat de school zich positief 
verder blijft ontwikkelen. 
  
Daarnaast zullen we ons als MR voorstellen in de Festival nieuwsbrieven net 

als de vorige keer, vandaag is het de beurt aan Agnes Anemaat (foto).  
 
Mijn naam is Agnes Anemaat. Ik ben op maandag en dinsdag leerkracht van 
groep 5a, op woensdag leerkracht van groep 3a en op vrijdag leerkracht van 
groep 7b. Ik ben sinds 2015 werkzaam op Het Festival. Ik ben naast leerkracht 
gedragsspecialist en heb vorig jaar de opleiding intern begeleider afgerond. 
Vorig schooljaar ben ik lid van de MR geworden, omdat het me interessant 
leek, maar vooral omdat ik het belangrijk vind om betrokken te zijn bij de 
ontwikkeling en het beleid van de school. In de MR wil ik graag samen met de 
ouders en collega’s het beleid van de school transparant en bespreekbaar 
maken. We zijn er samen verantwoordelijk voor dat kinderen (met hun 

  

 

Studiedag 

Op dinsdag 18 juni staat de laatste 
studiedag op de kalender. Op deze 
dag gaat het team aan de slag met 
de analyse van de cito- toetsen, de 
besprekingen en de groepsplannen. 

Alle kinderen zijn dinsdag 18 juni 
vrij! 

Nieuwe 
groepenmiddag 

De nieuwe groepenmiddag zal dit 
jaar niet op dinsdag 9 juli maar op 
maandag 8 juli plaatsvinden. Tijdens 
deze middags schuiven de leerlingen 
door naar hun nieuwe lokaal en 
maken kennis met de nieuwe 
leerkracht (en). 

 

 

    
Agnes Anemaat 
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ouders) en collega’s met plezier naar school gaan. En dat de kinderen zich, met de mogelijkheden die ze hebben, zo 
optimaal kunnen ontwikkelen.  

 

Stichting Beheer Oudergelden 

Beste ouder(s),  

Het is al weer een tijdje geleden dat we u geïnformeerd hebben vanuit de Stichting Beheer Oudergelden (StBO) Het 

Festival. 

In het kort: De doelstelling van de stichting is het geld te beheren, dat door u middels de vrijwillige ouderbijdrage 

betaald wordt, voor activiteiten die voor alle kinderen van Het Festival georganiseerd worden zoals een thema 

afsluiting, Sinterklaas viering, koken, algemeen schoolbrede materialen, bezoek aan een thema- activiteit. 

Teveel om ze allemaal een voor een te benoemen maar wel degelijk allemaal even belangrijk als toevoeging en 

aanvulling op de lessen. Fantastisch! Om deze geldstromen in goede banen te leiden en een verantwoorde jaarlijkse 

begroting en eindafrekening te presenteren zijn we als StBO dringend op zoek naar een nieuw bestuurslid met 

financiële affiniteit. Renate Meijers bekleedt deze functie al diverse jaren en heeft aangegeven deze te willen 

overdragen. Zonder een penningmeester kan StBO niet dus schroom niet om via stbohetfestival@gmail.nl of 

mondeling bij een van de andere bestuursleden u aan te melden of informatie te vragen. Voelt u de onbedwingbare 

drang om als algemeen bestuurslid uw steentje bij te dragen binnen de StBO? ook dan bent u van harte welkom!! 

Meldt u dan aan via stbohetfestival@gmail.com 

Een andere activiteit die StBO ontplooid is het genereren van extra inkomsten voor de reeds eerder genoemde 

activiteiten. Afgelopen april is dit na een pauze weer opgepakt via de kleding inzamelingsactie Bag2school waarmee 

941kg is ingezameld wat een bedrag heeft opgeleverd van € 282,30 Gezien het succes van deze inzameling hebben 

we als stichting het voornemen om deze actie in het najaar te herhalen. Begint u vast weer te verzamelen? Een 

andere bron van extra inkomsten zijn de opbrengsten van de papier inzamelingsactie via de gemeente met als netto 

resultaat ruim 1300 euro!!! Een geweldig bedrag!! 

Rest ons u een fijne vakantie te wensen. 

Stichting Beheer Oudergelden Het Festival 

 

 

 


