
   

  Pagina 1 van 4 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Maart 2019 
  

Het Festivalnieuws 
IKC Het Festival - Sportlaan 6 - Zwolle 

www.hetfestivalzwolle.nl T: 038-4203287 

 
 
Beste ouders,  
We zijn weer begonnen…. Het was even wennen na zo’n lange 
zomervakantie. Vooral voor de ouders die voor het eerst hun kind naar 
locatie de Boxem en/of Klein Festival moesten brengen. Dank vooral aan 
die ouders voor hun begrip en medewerking.  
In de maand september starten we natuurlijk met de informatie- avond 
voor ouders en als klap op de vuurpijl vieren we in week 38 het 10- jarig 
bestaan van Het Festival. Daarnaast vindt op donderdag 12 september de 
aftrap plaats van ons eerste thema: ‘Mens en maatschappij’. 
In deze editie kunt u meer informatie over deze activiteiten lezen. 
 
O ja, vergeet u niet tijdens de informatie- avond uw telefoon mee te 
nemen. Deze heeft u namelijk nodig……  
 
Namens het team, een geweldig schooljaar gewenst! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dick Bremmer 
directeur 

 

Editie september 2019 

Geplande 
evenementen 

10-9-2019 

MR- vergadering 

16-9-2019 

Start jubileumweek 

  Informatie- avond ouders 

24-9-2019 

Workshop Kracht van 8 
voor ouders 

  

Workshop 
Op dinsdag 24 september kunt u de 
workshop Kracht van 8 voor ouders 
volgen. De workshop wordt 
gegeven door onze specialisten 
Jeannette Koopmanschap, Ilse de 
Vente, Suzanne Wind. 

U kunt zich opgeven vanaf woensdag 
11 september. De 
opgaveformulieren vindt u bij de 
lokalen. 

 

http://www.hetfestivalzwolle.nl/
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   Informatie- avond in de groepen  

Op maandag 16 september vindt de informatie- avond in de groepen plaats. 
Tijdens deze avond kunt u kennis maken met de leerkracht (en) en vertellen zij 
over hetgeen u onderwijsinhoudelijk kunt verwachten in dit schooljaar. 
We geven ouders de mogelijkheid om twee keuzes te maken: 
• om 19.00 uur inloop met koffie 
• van 19.30 tot 20.15 uur- eerste ronde  
        - gelegenheid om te wisselen van 20.15- 20.30   
• van 20.30 tot 21.15- 2e ronde 

 
Let op:   

• Voor de ouders van de groepen 1_2 staat de 1e 
ronde in het teken van het ‘net starten’ op Het 
Festival en specifieke informatie voor groep 1. 
Groep 1G zal twee informatierondes verzorgen over leerjaar 1. 

• De 2e ronde wordt er verder ingezoomd op de onderwijskundige 
inhoud van groep 2. 

 
Vanaf maandag hangen er intekenlijsten bij de deuren van de lokalen. U mag 
ook uw oudere kind vragen om uw keuze te noteren. 

    
Pestcoördinatoren en contactpersonen 
Op KC het Festival bieden wij een veilig pedagogisch klimaat, waarin leerlingen 
zich op een harmonieuze, prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. 
  
Natuurlijk is het beter om het pesten te voorkomen door het scheppen van een 
goed pedagogisch klimaat en daar gaat dan ook in eerste instantie de aandacht 
naar uit. De leerkrachten bevorderen deze ontwikkeling door het scheppen van 
een veilig klimaat in een prettige werksfeer op school.  
 
In veruit de meeste gevallen lukt dit door in het begin van het schooljaar 
duidelijke afspraken met de leerlingen te maken. De leerkrachten en de 
leerlingen stellen samen regels op en hangen ze zichtbaar op in de klas.  
 
Op het Festival hebben we een pestprotocol. Hierin kunt u lezen hoe de school 
met pesten omgaat.  
 
Mocht u onverhoopt signalen krijgen van uw kind dat hij/zij gepest wordt en uw kind is al naar de leerkracht 
geweest, dan kan uw kind naar de pestcoördinator gaan. Daarnaast is er een speciale brievenbus op school waar de 
leerlingen, met naam, een briefje in kunnen doen (bij de Kracht van 8 muur- hal).  
 
Bianca Vermaning en Jeannette Koopmanschap zijn de pestcoördinatoren en de contactpersonen op het Festival.  
In week 37 bezoeken zij de groepen om zich voor te stellen en hun rol toe te lichten.  
Week tegen het pesten is van 23 t/m 27 september.  
 
Wees een held, met elkaar. Samenwerking met de hele groep is het centrale thema van de Week Tegen Pesten 2019. 
Met elkaar zorg je voor een goede sfeer en zo ontstaat er minder behoefte om te pesten. Iedereen die een positieve 
bijdrage levert aan de groep is een held: leraar én leerlingen.  
  

      “Het Festival geeft eerste       
       hulp…………..”  

                         

             Aankomende donderdag, 12                  
              september, gaat het eerste  
              thema van dit schooljaar van 

start. Het domein ‘mens en 
samenleving’ komt dan aan bod en 
de werktitel zal zijn 
‘Het Festival geeft eerste hulp’.  
 
Het thema wordt geopend in  
de klassen, zonder ouders. 
Voor de afsluiting willen we u  
graag uitnodigen.  Deze zal 
plaatsvinden op donderdag 
31 oktober. De precieze tijden 
waarop de afsluiting plaatsvindt, 
volgen nog. 
 
Houdt u deze dag vast vrij in de 
agenda? Graag tot dan! 
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Het Festival bestaat 10 JAAR!  
Het Festival bestaat 10 jaar! Daarom is het tijd voor een feestje. In week 38 organiseren we een feestweek op het 
Festival. Maandag 16 september openen we deze feestweek om 08.40 uur met een dans op het basketbalveld. 
Als ouder bent u van harte welkom om deze opening bij te wonen.  
Verder krijgt iedere groep één dag om leuke activiteiten of uitstapjes te organiseren. Als afsluiting wordt er een 
‘Festival’ op het Festival georganiseerd. Dit zal plaatsvinden op vrijdag 20 september. Op deze dag zullen de 
kinderen zich vermaken met verschillende activiteiten op gebied van sport, techniek en natuur. 
 
 
Groepen 3 & 4 
Op maandag 16 september hebben de groepen 3 en 4 een 
feestelijke dag. Elke groep krijgt deze ochtend een workshop van de 
Klankenkaravaan. Aan het einde van de ochtend geven de 
groepen 3 en 4 met elkaar een muzikaal optreden. De 
klankenkaravaan maakt een opstelling voor het optreden in de 
vorm van een (regen)boog. Elke groep krijgt een kleur 
toegewezen. De kinderen krijgen muzikale workshops met o.a. boomwhackers en 
dans.  
 
Groepen 5 t/m 8 
De groepen 5 t/m 8 zullen een topsecret mysterie moeten oplossen!!! 
Uitgeruste hoofden en goede samenwerking is een vereiste… wie zal het mysterie het snelste oplossen?? 
 
 
 
Groep 1 en 2  
Op woensdag 18 september gaan de groepen 1 en 2 met bussen naarhet Grote Kabouterbos in Dronten. Daar ze 
kunnen heerlijk in de kabouterspeeltuin spelen. Ook gaan de kinderen in groepjes, onder begeleiding van ouders 
en leerkrachten, het Kabouterpad volgen. Dan is het maar afwachten wat ze tegenkomen?!!!!!   
We maken er met elkaar een gezellige dag van.   
 
 

 

 

                                
Peutergym                
Vanaf maandag 2 september wordt er peutergym gestart op C.B.S. De Zevensprong. Peutergym is voor kinderen 
tussen de 2 – 4 jaar. Door te rennen, rollen, mikken, klimmen en allerlei andere speelse spelletjes en oefeningen 
ontwikkelen peuters hun motoriek, leren ze samen spelen en ervaren ze van jongs af aan het plezier van bewegen. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiax6zuiKjkAhUS3KQKHc6kDJsQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.annemiekdecrom.nl/tag/10-jarig-jubileum/&psig=AOvVaw3K0Ej0OVmyULwjpGyoChKR&ust=1567167719862118
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjY9pWkwLTkAhULKVAKHbLIC4AQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FKlankenkaravaan%2F&psig=AOvVaw0nJ5hD-4FPo8tAeAQ3y3E_&ust=1567594916790447
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjU96O6wLTkAhUIb1AKHfL3AnMQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.teachersource.com%2Fproduct%2Fbasic-boomwhacker-set%2Fsound-boomwhackers&psig=AOvVaw2sjINifIKwIkKhaBJjyL0g&ust=1567594962018071
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Voor peuters die angstig zijn om vrij en soepel te bewegen kan peutergym een belangrijke bijdrage leveren aan het 
overwinnen van deze angst. Tijdens het gymmen ontdekken ze hun bewegingsmogelijkheden en leren ze stap voor 
stap hun grens te verleggen. Wij vinden de interactie tussen ouder/verzorger en kind erg belangrijk, daarom gymt u 
tijdens deze les mee met uw kind.  
  
Lijkt het u leuk om uw zoon en/of dochter deel te laten nemen aan peutergym? Dan kunt u uw zoon en/of dochter 
aanmelden via de website van SportService Zwolle. Via www.sportservicezwolle.nl/agenda kunt u ‘Peutergym 
Stadshagen’ klikken en kunt u uw kind aanmelden. De tijden zijn van 10.00 – 10.45 uur of van 10.45 – 11.30 uur. De 
kosten bedragen 10 euro per blok.  
  
Wanneer er vragen en/of opmerkingen zijn, mail gerust naar Linda de Graaff, buurtsportcoach SportService Zwolle: 
l.degraaff@sportservicezwolle.nl  
  
  
Kaboutersport  
Vanaf woensdag 4 september start er een nieuw blok van Kaboutersport. Kaboutersport is voor kinderen uit de 
groepen 1 en 2 en de les vindt plaats in Sporthal Het Anker. 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 spellen en 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.  
  
Lijkt het u leuk om uw zoon en/of dochter deel te laten nemen aan kaboutersport? Dan kunt u uw zoon en/of 
dochter aanmelden via de website van SportService Zwolle. Via www.sportservicezwolle.nl/agenda kunt u 
‘Kaboutersport Stadshagen/Westenholte’ klikken en kunt u uw kind aanmelden. De tijden zijn van 15.15 – 16.00 uur 
en de kosten bedragen 10 euro per blok.  
  
Wanneer er vragen en/of opmerkingen zijn, mail gerust naar Linda de Graaff, buurtsportcoach SportService Zwolle: 
l.degraaff@sportservicezwolle.nl  
  
  
Beweeg & Ontdek  
Vanaf woensdag 4 september start er een nieuw blok van Beweeg & Ontdek. Beweeg & Ontdek is voor kinderen uit 
de groepen 3 en 4 en de les vind plaats in Sporthal Het Anker. Tijdens Beweeg en Ontdek staat elke week een andere 
sport centraal waarmee uw zoon/dochter kennis gaat maken. Door dit brede aanbod krijgen de kinderen de 
mogelijkheid om te ontdekken wat de kinderen leuk vinden en welke sport het beste bij hun past! Beweeg en 
Ontdek zal in samenwerking met de verschillende verenigingen aangeboden worden.   
  
Lijkt het u leuk om uw zoon en/of dochter deel te laten nemen aan Beweeg & Ontdek? Dan kunt u uw zoon en/of 
dochter aanmelden via de website van SportService Zwolle. Via www.sportservicezwolle.nl/agenda kunt u op 
‘Beweeg & Ontdek’ klikken en kunt u uw kind aanmelden. De tijden zijn van 13.45 – 14.45 uur en de kosten 
bedragen 20 euro per blok.  
  
Wanneer er vragen en/of opmerkingen zijn, mail gerust naar Linda de Graaff, buurtsportcoach SportService Zwolle: 
l.degraaff@sportservicezwolle.nl  
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