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Alle leerlingen vrij

Beste ouders,
Nog een week en we gaan genieten van de voorjaarsvakantie. Een
periode van zes weken ligt dan al weer achter ons. De citotoetsen zijn
o.a. afgerond en er heeft een thema- avond voor ouders
plaatsgevonden over Gezonde voeding. Deze avond is door de
aanwezige ouders enthousiast ontvangen. Jammer is dan wel dat er
maar liefst 11 ouders niet zijn gekomen, zonder bericht van
verhindering, zeer teleurstellend!
In deze periode start ook de voorbereiding op het schooljaar 20202021. Het formatieplan is altijd een heel proces. Zeker is dat we
volgend schooljaar met 27 groepen zullen starten en we hebben plaats
in het hoofdgebouw voor 20 groepen!
Bij de start van het schooljaar zijn we met OOZ en De Gemeente Zwolle
al in gesprek over het complexe huisvestingsvraagstuk van Het Festival.
Over de voortgang van die gesprekken informeer ik de MR van de
school, zie deze editie. Naast de MR zal ik u eveneens op de hoogte
houden met betrekking tot de ontwikkelingen.

13-2-2020
Workshop voor ouders
- Kracht van 8 14-2-2020
- Vrijdag 12.30 uur- start
voorjaarvakantie

Ontwikkelingsgesprekken
De 2e ronde
ontwikkelingsgesprekken starten
vanaf maandag 2 maart.
Uitnodigingen voor ouders zullen via
Parro verzonden worden.

Met vriendelijke groet,
Dick Bremmer
directeur
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Nieuws van de MR
Vorige week maandag was er weer een MR vergadering. Een belangrijk thema was nog steeds de huisvesting van het
Festival voor schooljaar 2020/2021. Het gebouw van het Klein Festival zal dan niet meer beschikbaar zijn.
Dit vraagstuk ligt bij de gemeente. De directie van de school als die van OOZ geven bij de gemeente de urgentie
duidelijk aan. We houden als MR actief vinger aan de pols, omdat de tijd begint te dringen om een alternatief te
organiseren.
Een ander thema is de formatie voor komend schooljaar. Naar verwachting zal het Festival starten met 27 groepen.
De komende schooljaren zal dit redelijk stabiel blijven omdat er evenveel uitstroom (dit jaar 2 groepen 8, volgend
jaar 3 groepen 8) als instroom zal zijn. Dit bepaalt uiteraard ook de benodigde huisvesting.
In de MR is een uitgebreide toelichting gegeven op het onderwerp ‘zorg en ondersteuning’. Dit onderwerp was een
van de onderdelen van het jaarplan en werkgroepen zijn hiermee bezig geweest. De MR ondersteund de resultaten
zoals deze gepresenteerd zijn: goede voortgang is bereikt over hoe leerkrachten een goed beeld hebben van de
behoeftes van leerlingen in een klas. Dit wordt bijgehouden in een zogenaamde groepskaart in Parnassys (alleen
toegankelijk voor docenten). Ook vanuit de methodes zoals Wizwijs kunnen goede overzichten worden gemaakt van
opleidingsbehoeften van de groep in de groepskaart.
Voor dyslectische kinderen is extra ondersteuning beschikbaar via devices waarin tekst kan worden voorgelezen.
In de komende MR vergaderingen zullen andere onderdelen van het school jaarplan worden besproken.
Ten slotte is kort gesproken over de actuele status van de Stichting Oudergelden. Vele mooie zaken zijn al financieel
ondersteund door de Stichting vanuit de ouderbijdragen (zoals Sinterklaasviering, de schoolbibliotheek en
talentontwikkeling). Wel zal er nog een reminder uitgestuurd worden voor de bijdragen van ouders om de laatste
bijdrages binnen te krijgen.

Even voorstellen……Wim Wobbes
Ik ben getrouwd en heb 3 inmiddels op zichzelf wonende kinderen. Ik ben sinds 1980 werkzaam in het Zwolse
basisonderwijs en heb in die periode ervaring opgedaan als groepsleerkracht in de groepen 3 t/m 8 en later als
(adjunct-)directeur. In 2013 ben ik begonnen als IB-er op IKC Het Festival en werkte toen samen met Dick Webbink
(oud- IB- er).
Elk jaar groeide de school weer met ongeveer 80 leerlingen en momenteel hebben we al 700 leerlingen bij ons op
school. Ik werk nu nauw samen met Bianca Vermaning die IB-er is van de groepen 1 t/m 4. Ik heb de groepen 5 t/m 8
onder mijn hoede. Wij hebben samen de regie over ‘de zorg’ en werken daarbij samen met groepsleerkrachten,
specialisten, directie en externen.
Ik ben al meerdere jaren vanuit het personeel lid van de MR om samen met ouders na te denken over het beleid van
onze school.
Wim is een periode afwezig op Het Festival. Hij is vorige week geopereerd en heeft een nieuwe knie aangemeten
gekregen. Hij zal als intern begeleider worden vervangen door Judith van Rooijen (gp. 6 tm 8) en Bianca
Vermaning (gp. 5).

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?
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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 nog aanmelden via mail bij Jeannette Koopmanschap; j.koopmanschap@ooz.nl.

______________________________________________________________________________________

Festivalnieuws..... Doomijn
BSO Sportlaan
Per januari 2020 zijn we begonnen met een nieuwe opzet van het activiteitenaanbod. Per dag kunnen de kinderen
kiezen uit een creatieve activiteit zoals; knutselen, muziek of theater. Vrij spelen in een lokaal of buitenspelen kan
natuurlijk ook. Bij slecht weer kan er ook gekozen worden om in de gymzaal te spelen. Eén keer in de vier weken
wordt er een week lang gekookt in de keuken van school.
Om de indeling van de kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen werken we met foto’s. Dit zijn foto’s van de
activiteiten en van de kinderen zelf met hun naam erop. Bij het uitkiezen van een activiteit plakken de kinderen hun
eigen foto bij de foto van de gekozen activiteit. De activiteiten duren een uur. Daarna gaat iedereen weer terug naar
de eigen groep om een cracker te eten. We merken dat de kinderen deze manier van werken leuk vinden. Het geeft
ze overzicht en daarmee ook duidelijkheid wat je zou kunnen gaan doen. Het nieuwe systeem is even wennen maar
het werkt en zo kan iedere medewerker haar of zijn kwaliteiten inzetten.
Mededelingen
Via het ouderportaal houden wij alle ouders op de hoogte van de
activiteiten.
Kinderdagverblijf Sportlaan
Afgelopen woensdag, 22 januari heeft de peuteropvang en het
kinderdagverblijf meegedaan aan het nationaal voorleesontbijt. Wethouder
William Doggers heeft voorgelezen uit het boek “Moppereend”. Het was
duidelijk dat de wethouder dit niet voor de eerste keer deed, van ons mag
hij zeker weer terugkomen! Het was ontzettend leuk!
Mededelingen
Het is alweer bijna carnaval!! Op het kinderdagverblijf en de peuteropvang
wordt dit gevierd. De kinderen mogen verkleed komen en er gaat gefeest
worden in de hal van het kinderdagverblijf. Hierover volgt meer op het
ouderportaal.
De 3+ kinderen krijgen wekelijks leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden. Deze activiteiten vinden voortaan niet
meer plaats in de hal van het kinderdagverblijf maar in de groepen zelf. Dat betekent dat het activiteitenaanbod nog
wel samen door de pedagogische medewerkers bedacht wordt maar dat de uitvoering in de groepen zelf
plaatsvindt.
Peuterspeelzaal
Onze stagiaire heeft een leuke opdracht voor school. Al weken zijn we bezig met muziek maken. Waarmee kunnen
we muziek maken? Welke geluiden maken de verschillende instrumenten? Om het thema af te sluiten gaan we
dinsdag 4 februari met zijn allen naar het Zonnehuis, om daar met de ouderen muziek te maken en te zingen. We
hebben er veel zin in!
Het thema voor de maand februari is Eten en Drinken. We hebben weer leuke activiteiten hiervoor bedacht. We
gaan onder andere onze eigen smoothie maken. Dat wordt niet alleen leuk maar het zal vast ook heerlijk smaken!
_______________________________________________________________________________________________
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Activiteitenagenda SportService Zwolle
17 februari
YEAAH! Apenkooooiii! Dat was toch ook jouw reactie in de gymles wanneer je al die prachtige slinger, klauter en klim
obstakels ziet staan!
Op maandag 17 februari organiseert SportService Zwolle een heus Apenkooi festijn! Het tikspel staat bekend om zijn
hilariteit en opwinding! Met dit gave event zoeken we het aapje in jou!
In de middag van 15:00-16:30 staat er een gave jungle klaar voor kinderen uit gr. 3 t/m 5. Neem je vriendjes of
klasgenoten mee en leef je uit!
In de avond van 19:00-20:30 staat er mega jungle klaar voor de volwassen in de leeftijd 20 t/m 35 jaar! Neem je
collega’s, buren, studiegenoten en vrienden mee. 1,5 uur lang gaan we verschillende rondes spelen waarbij je je
helemaal kan laten gaan!
• 17 februari
• 15:00-16:30 Gr. 3 t/m 5
• 19:00-20:30 20-35 jaar
• €7,50 p.p. incl. consumptie.
Aanmelden kan via: www.sportservicezwolle.nl/sportkalender
• Sroll even door naar februari en klik op het juiste event
van 18 februari.
18 februari
Op di 18 februari organiseren de buurtsportcoaches van SportService Zwolle een nieuwe activiteit: Sportnite,
gebaseerd op de game Fortnite. Het is een actieve versie van de game, waarbij echte nerfs en obstakels gebruikt
zullen worden.
Er worden meerdere battles per groep gespeeld en de groepen worden ingedeeld op leeftijd.
De activiteit vindt plaats in sporthal Het Anker in Zwolle en is bedoelt voor groep 5 t/m klas 4.
• 10:00-12:00 Gr. 5/6/7
• 12:30-14:30 Gr. 8 & klas 1/2
• 15:00-17:00 Klas 3/4 & 5
Aanmelden kan via: www.sportservicezwolle.nl/sportkalender
• Sroll even door naar februari en klik op het juiste event van 18 februari.
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