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Nieuwsbrief Maart 2019 
  

Het Festivalnieuws 
IKC Het Festival - Sportlaan 6 - Zwolle 

www.hetfestivalzwolle.nl T: 038-4203287 

 

Beste ouders,  

Vorige week hebben we met de onthulling van het kunstwerk het 

jubileumfeest afgesloten. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde 

viering, waarbij de leerlingen hebben genoten van tal van activiteiten.  

De eerste 10 jaren zitten erop en wat is de tijd snel gegaan….. Van 17 

leerlingen naar bijna 700 kinderen, die dagelijks met plezier naar Het 

Festival komen om te leren. Gelukkig zitten we vol met plannen om ons 

onderwijs verder te ontwikkelen. Kijkt u hiervoor op onze website, 

www.hetfestivalzwolle.nl, daar vindt u ons Schoolplan 2019-2023. 

Inmiddels zijn we ook gestart met de implementatie van de Parro- app. 

Parro is ons nieuwe communicatiemiddel tussen leerkrachten en 

ouders. De app stelt ons beter in staat om ouders altijd en overal op de 

hoogte te houden van zowel de leuke als belangrijke schoolzaken. Bent 

u al ingelogd?                                                                                        

Verder in deze editie belangrijke informatie vanuit de MR en de St. 

Beheer oudergelden. 

Met vriendelijke groet, 

Dick Bremmer 

 

Editie oktober 2019 

Geplande 

evenementen 

7-10-2019 

Studiedag- alle kinderen vrij 

14-10-2019 

MR- vergadering 

18-10-2019 

Start herfstvakantie-12.30 

uur 

 

 

 

http://www.hetfestivalzwolle.nl/
http://www.hetfestivalzwolle.nl/
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Foto’s Jubileum- sport, spel en bewegen 
https://www.dropbox.com/sh/22ttg76jzb0jszw/AAAGzlpCVf0MwYg-llq7joBKa?dl=0 
  
wachtwoord is: Festival10 
 

Afsluiting thema 1  
Het eerste thema ‘Het Festival geeft eerste hulp’ is inmiddels in volle gang. Er gebeuren veel mooie dingen; er is een 
fysiotherapeut op school geweest, er zijn yogalessen gegeven en we zijn nog lang niet klaar!  
In het vorige Festivalnieuws heeft u kunnen lezen dat er nog informatie zou volgen met betrekking tot de afsluiting 
van het eerste thema. Hieronder kunt u zien wanneer de groepen het thema afsluiten en u dus uitgenodigd bent. De 
groepen 3 tot en met 6 sluiten voor het eerst een thema af in de ochtend. Dit doen we om u tegemoet te komen, 
halverwege een dag naar school komen is namelijk niet voor iedereen haalbaar. Velen van u zijn in de ochtend 
immers toch al op school…  
  
- De groepen 1 en 2 gaan spelletjes doen op het plein, 10 oktober komt hier een mail over.   
- De groepen 3 tot en met 6 hebben een inloop.  
- De groepen 7 en 8 sluiten af met filmpjes, graag op tijd aanwezig.  
 
Afsluiting 30 oktober:  

• 8.30 uur tot 9.00 uur: inloop bij de groepen 3 tot en met 6.  
• 14.00 uur tot 14.30 uur: afsluiting door vertoning van film in de groepen 7 en 8.  

 
Informatie vanuit de MR 
Ca. 3 weken geleden is er weer een MR vergadering geweest. Op de agenda stonden meerdere onderwerpen. 
Uiteraard was een ervan de huisvesting. We hebben gesproken over hoe de huidige huisvesting loopt inclusief de 
aangepast openingstijden en het inwonen in een andere school. 
Dit gaat over het algemeen goed. 
We houden ook vinger aan de pols ten aanzien van ontwikkelingen voor huisvesting voor schooljaar 2020/21. Daar 
word op dit moment alweer over overlegd vanuit de gemeente, directie van het Festival en de overkoepelend 
bestuur van openbaar onderwijs Zwolle (OOZ). 
Daarnaast is gesproken over de invoer van Parro en van een nieuw rapport, die daarna ook tijdens de 
voorlichtingsavond zijn toegelicht. Vanuit de MR zijn we positief over Parro omdat dit algemene communicatie 
vanuit docent naar ouders eenvoudiger maakt en omdat het verbonden is met Parnasys. Ook het rapport ziet er 
goed uit. 
Tenslotte is gesproken over het jaarplan van de school, met alle acties die daarin staan en die gedurende het 
schooljaar worden uitgevoerd. Opnieuw een ambitieus plan met veel belangrijke zaken rondom welbevinden, 
ervaren, leren, ICT en vele andere onderwerpen. 
  
De volgende MR vergadering op 14 oktober zal voor een deel bestaan uit de jaarvergadering. Dit doen we samen 
met de stichting beheer oudergelden.  
Deze vergadering is openbaar en iedereen is welkom om deze bij te wonen, van 20:15 tot 21:00. Vanuit de MR en de 
stichting zullen we terugkijken op het vorige schooljaar en er is gelegenheid tot het stellen van vragen over MR 
onderwerpen en over hoe de stichting de ouderbijdragen heeft ingezet.  
Graag wel even aanmelden door het sturen van een mailtje aan MR@hetfestivalzwolle.nl, zodat we weten hoeveel 
mensen er zullen komen. 
 

Even voorstellen…..René Westra 
Hallo,  
Mijn naam is René Westra en vader van Juliette in klas 5d en Bram in klas 2A en getrouwd met Marjolijn en ben als 
ouderlid onderdeel van de medezeggenschapsraad. Ik ben werkzaam bij de Nederlandsche Spoorwegen, waar ik mij 
bezig houdt met alle zogenaamde selfservicemiddelen op de stations. 

 

https://www.dropbox.com/sh/22ttg76jzb0jszw/AAAGzlpCVf0MwYg-llq7joBKa?dl=0
mailto:MR@hetfestival.nl


   

  Pagina 3 van 4 

   
 

Denk hierbij aan de kaartverkoopautomaten, de in- en uitcheckpalen poortjes en service-
zuilen op de stations en perrons. Naast mijn werk ben ik bassist in twee bands waarmee 
ik af en toe het podium op ga voor een optreden.  

Ik ben 2 jaar geleden lid geworden van de MR, omdat ik zag dat Het Festival snel groeide 
in een nog sneller groeiende woonwijk. Deze factoren vragen veel van een school om de 
kwaliteit van het onderwijs te kunnen behouden. Om Het Festival hierbij zo veel mogelijk 
te kunnen helpen ben ik lid geworden van de MR.  

Daarnaast ben ik als ouderlid 2 jaar betrokken bij de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschap Raad (GMR) van OOZ. Dit is de stichting Openbaar Onderwijs Zwolle 
waar samen met het Festival nog 36 andere scholen uit de regio Zwolle onder vallen. De 
GMR praat mee en adviseert en stemt soms over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan en 
meerjarenplan. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van 
een schoolbestuur. Een terugkomend vraagstuk is bijvoorbeeld hoe de stichting met huisvesting omgaat in het geval 
van scholen die krimp of groei ervaren door afnemende en toenemende leerlingaantallen. In de GMR zijn nog 
vacatures voor het primair onderwijs. Mochten er vragen zijn dan kan je me op het schoolplein vinden of via de mail 
mr@hetfesival.nl of rwestra@OOZ.nl.  

Informatie vanuit de St. Beheer Oudergelden 
 
Algemene Ledenvergadering   
Op maandag 14 oktober houden we, gezamenlijk met de jaarvergadering van de MR, de algemene ledenvergadering. 
Tijdens deze vergadering bespreken we het financieel verslag van het afgelopen schooljaar en lichten we de 
begroting voor komend schooljaar toe. De stukken staan uiterlijk 7 oktober op de website van school! U bent van 
harte uitgenodigd! We beginnen om 20.15.  
  
Wijzigingen bestuur Stichting  
Met ingang van dit schooljaar wijzigt de samenstelling en functieverdeling van het bestuur. Karin Hoogervorst heeft 
na jaren penningmeester en twee jaar voorzitterschap besloten het stokje over te dragen. Wij danken haar voor haar 
jarenlange inzet!    
José van der Vegte is de nieuwe voorzitter en Roelof Jousma neemt het penningmeesterschap van Renate Meijers 

over; Renate blijft aan als algemeen bestuurslid.   
  
Bag2School  
In de nieuwsbrief van afgelopen juni hebben we aangekondigd om in het najaar weer een kledinginzamelingsactie 
via Bag2School te organiseren. (https://www.bag2school.nl)  Reden om het via bag2school te doen is dat elke kilo 
ingeleverde kleding 0,30 cent oplevert. Hoe meer kilo’s kleding, hoe meer  er uitgekeerd wordt.   
Dit geld wordt, evenals de jaarlijkse ouderbijdrage, beheert door de stichting beheer oudergelden Het Festival en 
komt ten goede aan bijdrage aan diverse activiteiten en materialen zoals thema’s en de thema afsluitingen, Sint en 
kerst viering, koken, speelmiddelen, schoolshirts etc.   
De inzameling van de volle kledingzakken vindt plaats vanaf 28 oktober t/m 5 november a.s.  
De zakken kunnen ingeleverd worden in het fietsenhok van het hoofdgebouw recht tegenover de hoofdingang.  
Hiervoor ontvang u binnenkort via uw kind een plastic zak.  
  
Tenslotte  
De Stichting heeft zin in het nieuwe schooljaar. Uit de ontvangen ouderbijdragen financieren we weer de extra 
activiteiten en materialen waar alle leerlingen veel plezier van hebben. Voorbeelden zijn het sinterklaas- en 
kerstfeest, extra activiteiten rond de thema’s uit de schoolkalender, de aankleding van de school door de decogroep, 
de goed gevulde “Kracht van 8” kisten met spellen en leermaterialen en materialen voor de lessen 
‘talentontwikkeling’.  
Dit is alleen mogelijk dankzij uw bijdrage. Binnenkort ontvangt u de uitnodiging tot betaling van de ouderbijdrage, 
alvast onze hartelijke dank voor uw betaling!  

https://www.bag2school.nl/
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Mocht u een vraag hebben aan de Stichting spreek één van ons dan rustig aan op school. Ook kunt u uw vragen 
mailen naar : stbohetfestival@gmail.com  
Wij hopen u te ontmoeten op maandag 14 oktober!  
  
Hartelijke groeten,  
namens de Stichting Beheer Oudergelden het Festival  
  
Chantal de Jong                 
Renate Meijers  
Hans Mulckhuyse (secretaris)        
Roelof Jousma (penningmeester)  
José van de Vegte (voorzitter)  
 

Aanmelding schoolsporttoernooien voortaan digitaal 
Op IKC het Festival vinden wij samen spelen en sporten 
belangrijk, daarom laten we onze leerlingen graag deelnemen aan 
verschillende schoolsporttoernooien. 
  
Afgelopen jaren was u van ons gewend dat het aanmelden ging 
via een informatiebrief met opgavestrookje. Een hele klus voor de 
organisatoren. Ook kwamen er geregeld aanmeldingen binnen na 
de uiterste inleverdatum. 
  
In het huidige schooljaar gaan we, te starten met het 
tafeltennistoernooi, werken met een digitale opgave. Een manier 
die effectiever voor u en voor ons moet zijn.  Als er een toernooi 
in aantocht is voor de groep van uw kind, krijgt u via de mail 
hierover informatie. In deze mail zal een link toegevoegd worden, 
waarmee u uw kind(eren) kunt inschrijven. 
  
Mocht u over het bovenstaande vragen hebben, of straks tijdens het aanmelden van uw kind(eren), neem dan 
contact op met onze docent bewegingsonderwijs Tijmen Maakal, via t.maakal@sportservicezwolle.nl  
of 038- 423 66 86. 
  
Tijmen wordt bij het organiseren van school-sport-activiteiten bijgestaan door juf Desi, & juf Madelon. Samen 
vormen zij de Werkgroep Sport IKC het Festival  
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