
   

  Pagina 1 van 2 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Maart 2019 
  

Het Festivalnieuws 
IKC Het Festival - Sportlaan 6 - Zwolle 

www.hetfestivalzwolle.nl T: 038-4203287 

 

Beste ouder (s),  

De afgelopen weken zijn de groepen 7 op citytrip naar Amsterdam 
geweest en de groepen 8 op schoolkamp naar de Leemcule in Hattem. 
Voor sommige kinderen van de groepen 7 was het de eerste keer dat zij 
onze hoofdstad bezochten en dan nog wel met de trein.  

Zij hadden veel belangstelling voor het verhaal van Anne Frank. Je kunt er 
nog zoveel over lezen, afbeeldingen bekijken, maar Anne Frank krijgt pas 
echt betekenis als je in ‘het huis’ zelf staat. Zo’n citytrip is niet alleen 
gezellig, ontdekkend, maar zeker ook educatief. Hoe waardevol is het om 
dat onze leerlingen mee te geven! 

Verder in deze editie wederom een bijdrage van onze 
Medezeggenschapsraad. 

Vriendelijke groet, 

Dick Bremmer- directeur 

 
Foto’s Pasen 

Hierbij de link van het paasei zoeken en het paasontbijt.  

Wachtwoord: PaasHaas2019 

https://www.dropbox.com/sh/p639653w7yuk6k4/AADpMMYeykS2xnhJyN0mr_uoa?dl=0 

Editie mei 2019 

20-5-2019 

Start thema 4:  

30-5-2019 

Hemelvaart + vrijdag 31-05 
alle kinderen vrij 
 

Thema 4- Domein tijd 

Maandag 20 mei starten we met 
het laatste thema van het 
schooljaar. We gaan terug naar 
de tijd van burgers & 
stoommachines. Napoleon is de 
baas in Nederland en de 
industriële revolutie komt op. De 
kinderen leren over het 
kinderwetje van van Houten, 
Thorbecke en de eerste 
spoorlijnen. De opening zal in de 
klas plaatsvinden!  De kinderen 
van de onderbouw duiken in de 
tijd van vroeger ‘op school’. 
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Bericht van de MR 

Begin deze week is er weer een vergadering geweest van de MR. We hebben daarin stilgestaan bij de systeem ZIEN, 
dat enkele jaren terug is ingevoerd binnen het Festival om sociale ontwikkeling van kinderen en groepen te volgen. 
Goed om te zien hoe dit in de school stapsgewijs wordt ingevoerd met voldoende aandacht voor het meenemen en 
training van de docenten hierin. Het blijkt een goed handvat voor leerkrachten te zijn.  
Daarnaast is er een toelichting gegeven over de nieuwe taalmethode die sinds dit schooljaar is ingevoerd. De nieuwe 
taalmethode, ‘Taal op Maat’ is weer passend bij de eisen van nu. Wel is gezien dat het onderwerp spelling meer 
aandacht behoeft, dus er wordt extra aandacht gegeven aan spelling via dagelijkse dictees.  
 
Ook stonden de thema’s huisvesting en groepsindeling op de agenda. Qua huisvesting zullen groepen net als dit jaar 
in een ander gebouw moeten worden geplaatst omdat het aantal groepen niet past in het Festival gebouw. 
Huisvesting is de verantwoordelijkheid van de gemeente en daar ligt de actie om een passende locatie te vinden. 
Vanuit de directie van de school en vanuit OOZ wordt hier duidelijk aandacht voor gevraagd bij de gemeente. 
 
De groepsindeling betreft de groepen 2 die naar 3 gaan, en de groepen 7 die naar groep 8 gaan. Een mededeling 
vanuit de directie zal naar de betreffende ouders worden gestuurd, in lijn met de aanpak van voorgaande jaren. 
 
Ten slotte is er ook een medezeggenschaapsraad op OOZ nivo (de groep van openbare scholen Zwollen en 
omgeving), de zogenaamde GMR. Eén van de MR leden is ook lid van de GMR, zodat we themas die daar spelen ook 
mee kunnen nemen in onze MR. Er zijn ook nog plekken open in de GMR, dus geïnteresseerden kunnen zich melden 
via ons MR email adres. 
Daarnaast zullen we ons als MR voorstellen in de Festival nieuwsbrieven net als de vorige keer, vandaag is het de 
beurt aan Nathalie van Eelen.  
  
Mijn naam is Nathalie van Eelen. 
Ik ben de moeder van Fedde Wassink (groep 5b) en Merlijn Wassink (groep 
3c). Mijn vriend en hun vader is Remko Wassink. Ik ben 41 jaar en werk 32 
uur als teamleider Acceptatie Zaken Schade bij ABN AMRO Verzekeringen. 
Ondanks mijn af en toe best drukke bestaan vind ik het superbelangrijk, 
waardevol en ook zeker leuk om iets bij te dragen aan de school waar mijn 
kinderen zoveel tijd besteden. Daarom ben ik sinds kort MR-lid. Daarnaast 
help ik ook graag de klas af en toe. Het liefst met koken en bakken, omdat 
dat ook één van mijn hobby's is. Daarnaast hou ik erg van reizen en lees ik 
regelmatig een boek.  
  
Mijn eerste ervaringen in en met de MR zijn erg positief; een mooie groep 
ouders en leerkrachten die er met zijn allen een zo mooi mogelijke school 
van willen maken. Zo hebben we het ook over de ouderhulp en hoe moeilijk het is om in deze wijk met veel 
werkende ouders hulp te vinden. Suggesties om hier vorm aan te geven zijn zeer welkom! Mocht je meer van mij of 
het werk van de MR willen weten? Laat het weten!  
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