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Beste ouder (s),
De zomervakantie is ten einde en het schooljaar 2019-2020 staat voor
de deur. Het team van Het Festival is deze week druk aan het werk
geweest met alle voorbereidingen. Meubilair wordt nog geleverd,
locaties de Boxem en Klein Festival moeten worden ingericht en nog
veel meer.
Donderdag 22 augustus hadden we onze eerste studiedag op het
programma staan en de stemming was uitstekend. Het team ziet uit
naar maandag a.s. om de leerlingen
van Het Festival hartelijk te
verwelkomen.

16-9-2019
Informatie- avond ouders
20-9-2019
Feestdag 10 jarig bestaan
24-9-2019
Workshop Kracht van 8-voor
ouders

We hebben er zin in……..
Een fijn schooljaar gewenst!
Dick Bremmer
directeur

Schoolplan- schoolgids- jaarkalender…nu online
Het schoolplan, de schoolgids en de jaarkalender zijn nu beschikbaar op
www.hetfestivalzwolle.nl.
In het Schoolplan 2019-2023 kunt u lezen wat de ambities zijn van Het Festival
voor de komende jaren. De Schoolgids geeft u informatie over het schooljaar
2019-2020 en in de Jaarkalender zijn alle activiteiten opgenomen die voor u
belangrijk zijn.
Veel leesplezier gewenst!

Deur open……
Vanaf maandag 26
augustus gaan de deuren
op Het Festival en Klein
Festival iedere schooldag
om 8.15 uur open.
Hiermee willen we ouders
die kinderen op locatie de
Boxem en/of Klein Festival
hebben meer tijd bieden
om hun kind(eren) naar
school te brengen.
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Tekenlessen van Anneke Smit
Op maandag 26 augustus begint de eerste teken- en schilderles weer van dit
schooljaar. Omdat de groepen 5 dit schooljaar les krijgen op locatie de
Boxem zijn de lestijd iets aangepast.
Voor de kinderen op het Festival is er les van 14.45-15.45 uur en voor de
kinderen (groep 5) van de Boxem van 15.15-16.15 uur, locatie Het Festival. Er
wordt steeds een serie van 6 lessen aangeboden.
Je leert over licht, schaduw, fantasie, verf mengen. aquarel, houtskool en
ecoline. We maken gebruik van foto's.
Wil je echt wat meer leren hoe je beter kan tekenen en schilderen, dan ben je
bij mij aan het goede adres. Ik bekijk wat je nog kan leren. Met heel veel
plezier kom je zo heel goed uit ‘de verf’. De eerste zes lessen vinden plaats van
26 augustus tot en met 30 september.
Wil je meer informatie, dan mag je me altijd mailen of bellen.
Anneke Smit
info@annekesmitschilderlessen.nl
06-16365585
________________________________________________________________

PAUZEGROEP
U bent een enthousiaste ouder/grootouder;
•
•
•
•

Die de pauzegroep wil helpen in de pauze zodat de
kinderen een plezierige pauze hebben
Die de principes van de “Kracht van 8” kan
hanteren
Die wil deelnemen aan de ouderbetrokkenheid
Die goed kan samenwerken met:
•
Leerkrachten
•
Pauzekrachten
DIT IS UW KANS!
MELD U AAN ALS PAUZEKRACHT

Wij bieden U;
•
•
•

Prettige werksfeer
Scholing m.b.t de “Kracht van 8”
Vergoeding van € 9,50 per keer
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Voor meer informatie kunt U terecht bij Halise Tasdan
Aanwezig op:
Maandag, Dinsdag en Donderdag
Van 11.15 uur t/m 13.15 uur
pauzegroep@hetfestivalzwolle.nl
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