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MR- vergadering

Beste ouders,
Door omstandigheden een iets verlaat Festivalnieuws in uw ‘bus’. Nu we
de herfstvakantie alweer een poosje achter ons hebben liggen en het
eerste thema hebben afgesloten, maken we ons op voor de feestmaand
december. Een gezellige en sfeervolle periode in ons kindcentrum.
In deze editie kunt u onder andere lezen over de ICT- ontwikkeling.
Daarnaast is er wederom een bijdrage te lezen van onze MR en Doomijn.

18-11-2019
Start
ontwikkelingsgesprekken
5-12-2019
- Sinterklaasfeest

Met vriendelijke groet,
Dick Bremmer

Bijdrage vanuit de MR

14 oktober stond de openbare jaarvergadering op de agenda van de MR. Zoals
ook aangekondigd in het vorige festival nieuws was dit een gezamenlijke sessie
met de Stichting Beheer Oudergelden.
Vanuit de MR is aan de hand van het jaarverslag ingegaan op de zaken die het
afgelopen schooljaar hebben gespeeld, zoals huisvesting, het nieuwe
meerjarenplan, het schoolplan van dit lopende jaar en vele andere zaken. De
stichting heeft toegelicht hoe de ouderbijdrage, bag2school en oud papier
gelden zijn besteed aan de zaken die de school voor de kinderen extra leuk
maken, zoals diverse excursies, thema’s en talentontwikkeling. Omdat de
opkomst voor de jaarvergadering al enige jaren zeer laag is, zal de MR
jaarvergadering als zodanig in de toekomst vervallen en wordt alleen een
jaarverslag gemaakt.

Remko Bakker Vz. MR
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Daarnaast is tijdens een deel van de reguliere MR vergadering het onderwerp ICT behandeld. Er is vanuit de school
toegelicht hoe de uitrol van Chromebooks en tablets wordt gedaan en hoe deze worden ingezet als aanvulling op het
lesprogramma. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de zogenaamde digitale geletterdheid van de kinderen.
Tenslotte vervolgen we het voorstelrondje van de MR. Vandaag is het stokje doorgegeven aan Remko Bakker,
voorzitter van de MR.
Mijn naam is Remko Bakker en vader van Thijs in groep 8, Kaate in groep 6 en Huib in groep 4. Ik ben getrouwd met
Regje en ben als ouderlid onderdeel van de medezeggenschapsraad. Ik ben werkzaam bij FrieslandCampina waar ik
bij een van de business groepen verantwoordelijk ben voor de grote investeringsprojecten en fabrieks optimalisaties.
Ik ben bijna 4 jaar geleden lid geworden van de MR. Toen zat ook nog onze oudste zoon Ruben op het Festival. Het
Festival is een school waar we als ouders destijds bewust voor hebben gekozen toen we 6 jaar geleden naar Zwolle
verhuisden. De school combineert in onze ogen goede aandacht voor leren met aandacht voor andere
ontwikkelingszaken als de kracht van 8 en talent ontwikkeling. Daarnaast heeft een Festival een sterk team van
medewerkers en straalt de school rust uit.
Ik ben bij de MR gegaan om mee denken met de school over hoe de sterke zaken verder vastgehouden en verbeterd
kunnen worden terwijl de school een hele sterke groei doormaakt. Dat geeft best veel uitdaging voor een school,
zeker als je ziet vanuit de MR wat er allemaal komt kijken bij het laten draaien van een basisschool. Vanuit de MR is
er zeker een goede bijdrage te leveren wat ik daarom ook met enthousiasme doe.

ICT- ontwikkelingen

Het Festival is al een geruime tijd bezig met onderwijsvernieuwing op het gebied van ICT. Wellicht heeft u al het een
en ander van uw zoon of dochter gehoord? Met de blik op de toekomst vinden wij het belangrijk dat leerlingen
digitaal geletterd worden en kunnen leren van ICT.
Vorig schooljaar zijn we in diverse klassen gestart met de pilot: ‘werken met chromebooks’. Een chromebook is een
laptop, waarbij leerlingen werken in een cloudomgeving van Google Education. Vanaf de groepen 3 leren de kinderen
fasegewijs te werken met chromebooks.
Op chromebooks werken leerlingen aan individuele doelen, zoals automatiseren of bijvoorbeeld het oefenen van
spelling. Maar ook tijdens het thematisch werken (ervaren) worden de chromebooks volop gebruikt. Hierbij kunt u
denken aan het maken van werkstukken of presentaties. Daarnaast gebruiken we chromebooks ook in ons aanbod
talentontwikkeling op de vrijdagen. Zo leren leerlingen websites maken, maken ze kennis met programmeren en
maken ze digitale muziek.
In de groepen 1 & 2 zijn er twee klassen gestart met het werken op Ipads. De keuze voor Ipads is heel bewust
gemaakt, omdat we hebben ervaren dat de meeste kleuters het moeilijk vinden om een toetsenbord goed te
gebruiken.
De werkgroep ICT houdt u graag op de hoogte van alle ICT- ontwikkelingen!

Bijdrage van Doomijn

De voorbereidingen voor een Sport-BSO bij Korfbalvereniging Sparta zijn in volle gang, verwacht wordt dat in het
eerste kwartaal van 2020 kinderen van 8 jaar en ouder op de maan- dins- en donderdagmiddag onder BSO-tijd een
sportaanbod kunnen volgen onder deskundige Sportbegeleiding.
De komende weken zal hierover uitgebreider geïnformeerd worden, tevens kunt u de belangstelling hiervoor al
aangeven bij afdeling klantadvies van Doomijn.
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KDV Sportlaan
In de maand november zijn we van start gegaan met het thema herfst. Dat betekent
dat we weer leuke en leerzame spelletjes gaan doen en natuurlijk lekker buiten spelen
om de herfst te ervaren.
Nu alle kinderen gewend zijn aan de nieuwe pedagogische medewerkers op de groep
en we een leuke openingsweek achter de rug hebben, is er tijd om verder vorm te
geven aan onze activiteiten. De activiteiten voor de driejarige kinderen worden in
samenwerking met de peuteropvang voorbereid. Het kinderdagverblijf heeft de vrijheid om zelf te bepalen in welke
mate zij dat gaan aanbieden. Er wordt goed gekeken naar de mogelijkheden die er zijn. De samenwerking geeft weer
nieuwe inzichten voor een nieuw activiteitenaanbod en wij zijn blij dat we elkaar kunnen ondersteunen hierin.
Mededelingen
Op het KDV zijn Kim Haagsma (kinderdagverblijfgroep Ballon) en Naomi Dalsem (kinderdagverblijfgroep Slinger)
zwanger! Zij werken niet meer volledig en daardoor zijn er nu meer invallers aanwezig op de beide groepen. Er
wordt gewerkt aan vaste vervanging.
Enesa is bevallen van een zoon, Rayan. Zij zal in januari 2020 weer aan het werk gaan.
BSO Sportlaan
Aankomende weken hebben we Thema Herfst/Halloween en we gaan een leuke week ervan maken. Onze collega
Priscilla is in de herfstvakantie bevallen van een gezonde dochter en we wensen haar alle goeds toe.
Indeling groepen definitief dit jaar
De indeling van de groepen is nu definitief tot het einde schooljaar en de groepen zijn als volgt ingedeeld:
Party Music: Priscilla en Marieke
Party Kids: Laura en Miranda
Party Beats: Jenny Party Lights: Dortji en Saskia

Uitnodiging voor ondernemende ouders….herhaalde
oproep

We leven in een samenleving die ingrijpend verandert.
Niet alleen de technologie ontwikkelt zich razendsnel, maar ook de
samenstelling van de bevolking, de
manier waarop wij leven, arbeidsrelaties en sociale verhoudingen.Op het
wereldtoneel, in ons land en in onze regio wordt het speelveld groter en
complexer. Deze veranderingen hebben grote impact, ook in de wereld van het onderwijs. Onze gezamenlijke
opdracht is om met
ons onderwijs kinderen voor te bereiden op hun toekomst.
Hoe kunnen we anticiperen op de kennis en competenties die zij straks nodig hebben in de wereld van de 21ste
eeuw? Hoe zorg je er als school voor dat de school een veilige plek is en een vrijplaats waar kinderen zich kunnen
bekwamen en ontwikkelen?
Meer dan ooit vraagt het van professionals op school een continue verbinding met de leer- en leefomgeving van
het kind, zijn gezin en de omgeving van de school.
Van de school vraagt het in deze tijd om ondernemerschap, om de belangen van de eigen
organisatie te verbinden met die van andere instellingen en bedrijven in de omgeving.
Op Het Festival werken we o.a. met de pijler Ervaren en ontwikkelen we de talenten van onze leerlingen.
Binnen Ervaren en tijdens talentontwikkeling werken we met leerkrachten, ouders en externen aan een
uitdagend aanbod voor onze leerlingen.
Bent u de ondernemende ouder die mee wil verkennen wat het bedrijfsleven zou kunnen
betekenen voor Het Festival?
Graag nodig ik uit voor een ‘ronde tafel’ bijeenkomst op dinsdag 26 november om 19.30 uur:
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d.bremmer@ooz.nl.

Aanbod Beweeg & ontdek, Kaboutersport & Peutergym- opgave blok 2
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: www.sportservicezwolle.nl/sportkalender. Beweeg &
Ontdek vindt op de woensdagmiddag plaats en de kosten bedragen 20 euro per blok. Meer informatie? Bekijk snel
onze website!
Peutergym
Peutergym is een beweegmoment 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. 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: www.sportservicezwolle.nl/sportkalender. Wij bieden
peutergym aan op de maandag- en woensdagochtend en de kosten zijn 10 euro per blok. Meer informatie? Bekijk
snel onze website!
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:
www.sportservicezwolle.nl/sportkalender. Kaboutersport vindt op de donderdagmiddag plaats en de kosten
bedragen 10 euro per blok. Meer informatie? Bekijk snel onze website!
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Ben jij een podiumbeest? Heb jij talent dat je aan heel Stadshagen wilt laten zien? Geef je dan nu op voor 'Schitter op het
podium' op 24 december a.s. Je mag komen zingen, dansen, kunstjes doen, goochelen of misschien wil jij jouw djkwaliteiten showen. Iedereen is welkom, of je nu alleen komt of met een groep en het maakt ook niet uit hoe oud je bent.
Alle acts zijn mogelijk en mogen maximaal 10 minuten duren.
Geef je voor 16 december a.s. op via info@demeisjesvanplezier.com en laat heel Stadshagen op 24 december genieten
van jouw talent!
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