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15-1-2020
Info- avond- ‘Op zoek naar
een basisschool’

Beste ouders,
Namens het team wens ik u in de eerste plaats een gelukkig en gezond
2020 toe!
Op maandag 6 januari zijn we uitgerust en gemotiveerd begonnen aan
het jaar 2020. Deze week bereiden we ons voor op een paar intensieve
toetsweken (Cito) voor onze leerlingen. De afname vindt plaats in de
periode van 20 januari tot en met 31 januari.

27-1-2020
MR- Vergadering
28-1-2020
- KC- avond ouders Thema
‘Gezonde voeding’

Deze week zijn we tevens met een nieuw thema gestart. Dit keer
gerelateerd aan het domein Natuur.
De titel is ‘Het is WEER raak’. De komende periode leren de leerlingen over
het weer, de seizoenen en het klimaat.
Met deze editie sturen we u tevens nog een keer de Ouderhulpkrant toe.
In de hoop dat we nog een aantal (nieuwe) ouders mogen verwelkomen in
één van onze ouderhulpgroepen. Uw hulp blijft hard nodig.
Tot slot wil ik u attenderen op onze thema- avond op dinsdag 28
januari; “Gezonde voeding”, meer info in deze editie.
Met vriendelijke groet,
Dick Bremmer
directeur
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Staking
Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord gaat het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs op 30 en 31 januari twee dagen
staken. Met deze staking roept het onderwijs dit kabinet op om structureel extra te investeren in het onderwijs, voor
de toekomst van onze kinderen en de generaties die volgen.
De kwaliteit van ons onderwijs staat al jaren onder druk. Het aantal leerlingen per klas neemt toe en het vinden van
bevoegde docenten kost meer en meer moeite. De werkdruk loopt op. Steeds meer scholen krijgen te maken met de
gevolgen van het lerarentekort.
Ook op Het Festival wordt het steeds moeilijker om leerkrachten bij ziekte te vervangen. Als er geen invalkracht
beschikbaar is, dan zoeken we intern naar een oplossing. Een leerkracht die op die dag ambulant is, gaat dan toch
voor de groep, terwijl er op dat moment andere taken en verantwoordelijkheden liggen. Een flinke verhoging van de
werkdruk!
De cijfers laten zien dat het lerarentekort zich in rap tempo over Nederland verspreidt. Ook wij hebben in tijden van
griep al dagelijks met de groeiende tekorten te maken. Wanneer wij nu niet doorpakken en structurele investeringen
van dit kabinet opeisen, zullen de problemen alleen maar groter worden.
Naar aanleiding van eerdere acties is er door dit kabinet een begin gemaakt met extra investeringen. Deze grotendeels eenmalige - investering is onvoldoende voor het daadwerkelijk oplossen van de grote problemen in het
onderwijs. Hiervoor zijn forse extra structurele investeringen nodig.
Daarom heeft het team van Het Festival besloten, daarbij gesteund door het College van Bestuur van OOZ en
regio, om ook nu weer gehoor te geven aan de stakingsoproep; voor onze leerlingen, onze (toekomstige) collega’s
en ons onderwijs.
Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari zullen de deuren van het Festival dan ook dicht blijven.
_______________________________________________________________________________________________

Workshop Kracht van 8.
Zoals u weet zit uw kind op een kracht van 8 school. Wij werken nu al vanaf de start van
het Festival met deze werkwijze en zijn er zeer tevreden over. We horen dan ook
regelmatig van ouders dat de kinderen thuis regelmatig opmerkingen maken:
“Dat hoort bij de Kracht van 8”.
Maar wat is de kracht van 8?
Wat hebben de kleuren van de molen daarmee te maken?
U bent van harte uitgenodigd om aan onze workshop mee te doen, zodat u er meer over te weten komt.
De eerstvolgende workshop is op:
donderdag 13 februari om 19.30 uur.
U kunt zich aanmelden via mail bij Jeannette Koopmanschap; j.koopmanschap@ooz.nl.

______________________________________________________________________________________
Uitnodiging IKC- ouderavond- dinsdag 28 januari , aanvang 19.30 uur
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Hoeveel
schep jij
op?

_________________________________________________________________________________________
Kaboutersport
Vanaf donderdag 9 januari start er een nieuw blok van Kaboutersport. Kaboutersport is voor kinderen uit de groepen
1 en 2 en de les vindt plaats in Gymzaal aan de Sportlaan. 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 nogsteeds aanmelden via de website van SportService Zwolle. Via www.sportservicezwolle.nl/agenda kunt
u ‘Kaboutersport Stadshagen (4-6) jaar klikken en kunt u uw kind aanmelden. De tijden zijn van 15.00 – 15.45 uur en
de kosten bedragen 10 euro per blok. Wanneer er vragen en/of opmerkingen zijn, mail gerust naar Linde Cruijsen,
buurtsportcoach SportService Zwolle: l.cruijsen@sportservicez.
Naschools aanbod: Ontdek je Sport!
Ontdek je Sport bestaat uit vijf blokken en wordt in samenwerking met verschillende verenigingen aangeboden door
een buurtsportcoach van SportService Zwolle. Elk blok bestaat uit vier momenten, waarop één en dezelfde sport
wordt beoefent. De eerste drie keer wordt aangeboden in sporthal het Anker en de vierde keer gaan de kinderen
met de buurtsportcoach naar de vereniging toe waar ze op locatie kunnen sporten.
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Zit jij in groep 3, 4, 5 of 6 en weet jij nog niet zo goed welke sport je leuk vindt? Meld je dan aan via onze
website www.sportservicezwolle.nl/sportkalender. Zien wij jou in Sporthal Het Anker?
__________________________________________________________________________________________

Het prentenboek van het jaar 2020

‘

Moppereend’ van Joyce Dunbar en Petr Horáček is verkozen tot het Prentenboek van het Jaar 2020
Het prentenboek ‘Moppereend’ van de Britse auteur Joyce Dunbar en de Tsjechische illustrator Petr Horáček is
verkozen tot het Prentenboek van het Jaar 2020. Dat heeft de stichting CPNB op Wereldboekendag onthuld.
Het boek speelt een hoofdrol bij de Nationale Voorleesdagen die op 22 januari beginnen. Het doel van De Nationale
Voorleesdagen is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen.
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