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Noodoproep Pauzegroep 
Het wordt steeds moeilijker en bijna onmogelijk om de pauzeroosters ingevuld te krijgen. 
Leerkrachten die op dagen nauwelijks of geen pauze hebben, omdat zij 2x per dag plein/ 
velddienst moeten lopen. Op Het Festival werken we met een continurooster, waarbij 
kinderen tussen de middag op school blijven. Op veel scholen wordt hiervoor een 
ouderbijdrage gevraagd. Op Het Festival wordt er geen vergoeding voor gevraagd, gratis dus en dat willen we graag 
zo houden voor onze ouders.  
Vanaf de start van Het Festival maken we gebruik van vrijwilligers (ouders), die we inzetten tijdens de pauzes en 
het samen eten. Altijd onder de verantwoordelijkheid van de leerkrachten. 

Op dit moment is er een fors tekort aan pauze- ouders. We krijgen de bezetting niet meer rond. Heeft u een 
mogelijkheid om aan te sluiten bij de Pauzegroep? Al bent u maar voor één dag beschikbaar, meldt u zich dan aan 
door een mail te sturen naar pauzegroep@hetfestivalzwolle.nl.   

De vergoeding bedraagt € 9,50 per keer. De nood is hoog…………..Samen maken we Het Festival! 

Thuisblijven vanwege COVID- 19   
Er wordt regelmatig door ouders naar Het Festival gebeld met vragen over het wel of niet naar school mogen van 
kinderen als ze verkouden zijn of een loopneus hebben. Het Festival hanteert, zoals u weet, de richtlijnen van het 
RIVM. Om het voor iedereen helemaal duidelijk te maken, vindt u in de bijlage de actuele Beslisbomen van 0-6 jaar 
en voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. Met deze beslisbomen kunt u concreet beoordelen of uw verkouden kind wel of 
niet naar school mag komen. We vragen u met klem uw verantwoordelijkheid in deze te nemen, zodat leerkrachten 
geen verkouden kinderen moeten laten ophalen van school! 
  

Lesaanbod voor thuisblijvers 
Het Festival gaat leerlingen weer ondersteunen op het moment dat zij thuis moeten blijven wegens 
verkoudheidsklachten, conform de RIVM richtlijnen.   
Dit zal met name digitaal plaatsvinden. De werkgroep ICT is deze week gestart met het inrichten van de leeromgeving 
in Google Classroom en in MOO. Onze leerlingen zijn bekend met deze platforms. We hebben er ook mee gewerkt 
toen Het Festival gesloten was en we ‘onderwijs op afstand’ verzorgden. Volgende week volgt verdere informatie.  
  

Gymlessen  
Inmiddels zijn de eerste weken met gymlessen alweer geweest! Wat is het heerlijk om alle kinderen weer bewegend 
te zien, echt een feest! De meeste kinderen hebben hun gymkleding netjes in orde, maar bij een enkeling mist dit 
nog. In veel gevallen zijn dat de gymschoenen. Zou u hier thuis op willen letten? Alvast dank namens de gymsectie!  
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Verder vindt u in de bijlage een flyer over de gestarte Sport- bso in samenwerking met SportService en Sparta. 
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