Editie augustus
Nieuwsbrief
Maart2020
2019

Het Festivalnieuws
IKC Het Festival - Sportlaan 6 - Zwolle
www.hetfestivalzwolle.nl

T: 038-4203287

Geplande
evenementen
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Start Schooljaar 2020-2021

Beste ouders,
De zomervakantie is ten einde en het schooljaar 2020-2021 staat op het
punt van beginnen. Het team van Het Festival is deze week druk en
enthousiast aan het werk geweest met alle voorbereidingen. Zo is er
nieuw extra meubilair geleverd en zijn de locaties De Boxem en De
Krullevaar ingericht naar onze wensen.
Donderdag 13 augustus hadden we onze eerste studiedag op het
programma staan en de stemming was uitstekend. Het team ziet uit naar
maandag a.s. om de leerlingen van Het Festival hartelijk te verwelkomen.
Helaas hebben we nog steeds te maken met COVID 19 en de richtlijnen
van het RIVM worden regelmatig bijgesteld. In deze nieuwsbrief praten
we u bij met het vriendelijke, maar ook dringende verzoek om u aan de
richtlijnen van de school te houden. Daar hebben we alle vertrouwen in.
Tot slot wil ik u uitnodigen om de nieuwe schoolgids en de
Ouderkalender te bekijken op www.hetfestivalzwolle.nl.
Een fijn schooljaar gewenst!
Met vriendelijke groet,
Dick Bremmer
directeur

19-8-2020
Start Kracht 1- Ik ben mezelf
21-8-2020
Luizen pluizen
31-8-2020
Start Toetsweken Cito- Eind
Gymlessen
Vanaf 1 september mogen de
gymaccommodaties binnen de
Gemeente Zwolle weer gebruikt
worden. Tot die tijd zullen onze
vakleerkrachten buitenlessen
verzorgen op de velden van
Sportpark de Verbinding
tegenover de school. De kinderen
kleden zich niet om. Wilt u er wel
voor zorgen dat de kinderen
schoenen dragen, waarmee ze
ook kunnen rennen? (het liefst
sportschoenen).
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Corona- richtlijnen
De nieuwe richtlijnen van de RIVM verschillen weinig met de afspraken die we hadden op Het Festival vóór de
zomervakantie. Voor de duidelijkheid een aantal zaken op een rijtje:
- Alle leerlingen gaan volledig naar school. Tussen leerlingen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand gehandhaafd
te worden.
- Ouders mogen niet in de school en zelfs niet op het schoolplein komen. Dit geldt eveneens voor de locaties
Krullevaar en de Boxem. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van 1 ½ meter afstand.
- Een uitzondering kan worden gemaakt voor ouders op afspraak, stagiaires en vrijwilligers.
- Op het gebied van hygiëne en veiligheid volgen we het protocol: zoveel als mogelijk afstand, handgel, papieren
handdoekjes, handen wassen, afstand personeelsleden, looproutes, vaste werkplekken. Is uw kind verkouden,
heeft iemand uit het gezin koorts etc., dan niet naar school.
Dit geldt niet voor de kinderen van de groepen 1 en 2. Bij verkoudheid mogen zij wel naar school. Als de leerling
koorts en/of benauwdheidsklachten heeft dan wordt er contact opgenomen met ouders en gaat het kind naar
huis.
- Over de doorgang van geplande activiteiten wordt u t.z.t. nader geïnformeerd.
- De ventilatiesystemen in het Festival, De Boxem en de Krullevaar voldoen aan alle eisen.
- Leerkrachten zullen de kinderen op de verschillen pleinen ontvangen, zie onderstaande plattegrond.
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