
   

  Pagina 1 van 3 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Oktober 2020 
  

Het Festivalnieuws 
IKC Het Festival - Sportlaan 6 - Zwolle 

www.hetfestivalzwolle.nl T: 038-4203287 

 

Bijdrage vanuit de MR 
Tijdens de eerste MR vergadering van het nieuwe schooljaar hebben we 
gesproken over het jaarplan van de school. Hierin staan de diverse thema’s 
waar de school verder op wil ontwikkelen, voorbeelden hiervan zijn: 

Beste ouders, 
De kernboodschap van de laatste persconferentie van het kabinet zal u 
niet ontgaan zijn: het coronavirus grijpt weer om zich heen en alleen 
door ons gedrag aan te passen kunnen we het onder controle krijgen.  

Het ‘goede’ nieuws voor het primair onderwijs is dat de geldende regels 
niet gewijzigd worden. Voor het primaire proces in de scholen verandert er 

dus hopelijk voor de komende weken niets wezenlijks. Op Het Festival zijn 
we de start van het schooljaar goed doorgekomen. Tot op heden is er 
weinig verzuim van leerkrachten geweest en hebben we nog geen klassen 
naar huis hoeven te sturen. Laten we hopen dat het zo blijft.  

Dit keer een uitgebreide editie van Het Festivalnieuws met informatie 
vanuit de MR, de Gymsectie, Doomijn en over de kwaliteit van ons 
binnenklimaat (ventilatie). 

Met vriendelijke groet, 

Dick Bremmer  
directeur 

 

 
 

Editie oktober 2020 

 

Geplande 

evenementen 

12-10-2020 

Herfstvakantie t/m 16-10-‘20 

23-10-2020 

Luizen pluizen 

26-10-2020 

MR- vergadering 

 

Kleuters brengen  
De R is in de maand en de herfst is 
begonnen. Reden om vanaf 
maandag 19 oktober de 
kleutergroepen ’s morgen niet 
meer op het plein te ontvangen in 
de regen of in de kou. De kleuters 
lopen zelf over het plein naar de 
buitendeur van hun lokaal. De  
leerkrachten staan op afstand in 
het zicht van de kinderen. 
Natuurlijk staan er ook twee 
personen bij het hek om de 
kinderen te verwelkomen en waar 
nodig de weg te wijzen. We 
hebben dit schooljaar bij slecht 
weer al een paar keer kunnen 
oefenen en dat verliep prima. ’s 
Middags brengen de leerkrachten 
de kinderen naar buiten, zoals we 
dat gewend zijn. 

 

http://www.hetfestivalzwolle.nl/
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taalaanbod sterke en zwakke lezers, technisch lezen en ICT. Deze komen grotendeels voort uit het meerjarenplan 
van de school. Het plan zit volgens de MR goed in elkaar en we zullen de voortgang en resultaten gedurende het jaar 
opvolgen. Bij de eerstvolgende MR vergadering staat het gebruik van Parro op de agenda, omdat dit zeker in Corona 
tijd een belangrijk communicatiemiddel is tussen docent en ouders. 
  
Uiteraard hebben we het ook gehad over Corona en de effecten daarvan op de school en het onderwijs. Op zich lijkt 
het vooralsnog goed te lopen. De spannende tijd ligt voor ons, met het verkoudheid/griep seizoen. 
We hebben het budget en de ouderbijdrage besproken met de stichting beheer oudergelden. De begroting is 
goedgekeurd en de ouderbijdrage ook. Vanuit de stichting zal hierover apart worden gecommuniceerd. 
 
Daarnaast en niet onbelangrijk hebben we het onderwerp huisvesting weer op de agenda gezet. Hoewel het werken 
in de drie gebouwen over het algemeen goed van start lijkt te zijn gegaan, is er ook bij de gemeente aandacht 
gevraagd vanuit OOZ (de overkoepelende stichting boven het Festival) voor de huisvesting van het Festival. Ook 
vanuit de MR zullen we hier aandacht voor blijven vragen.   
 
Ten slotte zullen we weer een jaarvergadering houden op 26 oktober in de avond. Hierin wordt teruggekeken op het 
afgelopen jaar via het jaarverslag dat we als MR maken. Waarschijnlijk zal dit  gezien de laatste ontwikkelingen 
rondom Corona geen fysieke bijeenkomst zijn. De details van de aanpak zullen we nog laten weten. Verzocht wordt 
om je aan te melden als je wilt deelnemen. Aanmelden kan via het MR email adres: mr@hetfestivalzwolle.nl. 
 

Bijdrage van de gymsectie  
Iedereen is uniek, en iedereen heeft zijn talenten. Ook op het gebied van 
bewegen vinden wij het belangrijk dat iedereen zijn talenten kan ontdekken en in 
zijn ontwikkeling het beste uit zichzelf kan halen. Door het beweegniveau van 
kinderen in beeld te hebben, kun je passende beweegactiviteiten aanbieden. 
Hierdoor kunnen de kinderen zich optimaal ontwikkelen. De vakleerkrachten 
kunnen de lessen zo aanpassen dat deze voor iedereen uitdagend en leerzaam 
zijn. Ook kan de vakleerkracht kinderen, uiteraard in overleg met u, 
doorverwijzen naar passende beweegactiviteiten die uw kind helpen in zijn beweegontwikkeling.   
Beweegniveau testen  
Om vast te stellen wat het beweegniveau is van de kinderen gaan de vakleerkrachten op alle OOZ- scholen een 
motorische test doen. De test die we gaan gebruiken is ontwikkeld door de HAN (Hogeschool Arnhem/Nijmegen). 
Hierbij wordt het huidige bewegingsniveau van de kinderen gemeten doormiddel van de BLOC-test. De test geeft 
een valide en betrouwbaar beeld van het beweegniveau van de kinderen.   
Na de herfstvakantie wordt de BLOC-test bij alle kinderen van groep 3 t/m 8 afgenomen. Heeft u vragen hierover, 
dan kunt u contact opnemen met onze gymsectie, l.cruijsen@sportservicezwolle.nl. 
 

Onderzoek ventilatiekwaliteit 
Minister Slob (Onderwijs) heeft begin september de opdracht gegeven, aan alle besturen in Nederland, om te 
onderzoeken of de (voorziening voor) luchtverversing in scholen voldoet aan de reguliere geldende 
gezondheidsrichtlijnen. Hij heeft hiertoe het LCVS (Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen) opgericht.  
 
Indien scholen niet aan de eisen voldoen moet een plan van 
aanpak worden opgesteld. De hoogste c.q. slechtste score van meting tijdens 
het onderwijs is in het onderzoek meegenomen en dus niet de 
gemiddelde dagscore. Als resultaat van de OOZ-metingen geldt dat alle 
scores groen waren Dat betekent dat de ventilatie op al onze OOZ- scholen 
voldoen aan de geldende richtlijn.  Zo ook op Het Festival. In ons nog nieuwe 
gebouw (2013) is een geavanceerd binnenklimaatsysteem aangebracht, waar 
we bijvoorbeeld in de lokalen op een display de gevraagde informatie kunnen 
aflezen (temperatuur, CO-2). Hierdoor is het monitoren van de kwaliteit vrij 
eenvoudig. 
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Bijdrage van Doomijn 
KDV  
Wegens het Corona-virus is het breng- en haalmoment van de kinderen tijdelijk veranderd. Ouders komen niet meer 
binnen op de groep, maar brengen en halen hun kinderen bij de buitendeur. 
Gelukkig zijn de kinderen, jullie als ouders en wij zelf al aardig gewend aan deze 
situatie.  
Het thema ruimte staat momenteel centraal en ook wij doen mee. De hal van de 
school is mooi versierd en zo af en toe lopen wij dan ook met de kinderen een 
rondje door de school. Dan praten we over wat we zien en de kinderen vinden het 
erg interessant. Ook laten wij leerzame filmpjes zien over de planeten en bieden wij 
diverse activiteiten op taal-en reken gebied aan waarbij het plezier voorop staat.  
 
Donderdag 17 september was het de dag van de leidsters. Een aantal kinderen 
hebben thuis een mooi vlaggetje voor ons gemaakt. Deze hangen erg mooi in onze 
hal. Ook zijn wij verwend met lieve kaartjes, bloemetjes en lekkers. Dank jullie wel 
daarvoor!  
PSZ  
Vanaf 5 oktober starten we bij de speelzaal met thema herfst. We gaan een mooie herfsttafel maken en we gaan 
knutselen en zingen over de herfst. We gaan ook ervaren dat het seizoen en het weer verandert. Wij spelen veel 
buiten en moedigen kinderen en ouders aan om kastanjes en eikels te zoeken. Dat kan misschien ook wel in het bos! 
Alles wat ze daar vinden mag natuurlijk weer op onze herfsttafel in de groep. 

 
BSO 

We zijn gestart met het maken van onze moestuin op het plein bij de BSO. Tevens 
maken we een kruiden/bloementuin. Het is de bedoeling dat we straks samen met 
de kinderen gaan tuinieren. Lekker bezig zijn met wat de natuur ons biedt. De 
kruiden die we kweken gebruiken we om mee te koken. Zo leren de kinderen dat 
niet alles kant en klaar uit potjes komt. Dit past ook binnen de nieuwe identiteit van 
Doomijn. We hebben enorm veel zin om met dit project aan de slag te gaan. 

 
De bovenbouw heeft een bericht in het ouderportaal geplaatst over het ophalen van de kinderen. Ouders kunnen 
ongeveer 5 minuten voor het ophalen een appje sturen naar BSO of even de BSO bellen. Zo hoeft de deur niet 
steeds open te blijven staan en is er minder tocht in de groep. Zolang de corona protocollen lopen is dit een 
handige oplossing. 
De Onderbouw is weer gestart met activiteiten.  Er is elke week een knutselactiviteit. We hebben ook de keuze uit 
buitenspelen, vrij spelen in een lokaal of in de gymzaal. Om de week is er een kookactiviteit voor de kinderen die 
door Dortji wordt gegeven. 

 
Sparen voor de schoolbibliotheek  
Tijdens de kinderboekenweek (30-09 t/m 11-10) kunt u via Bruna Zwolle-Zuid weer sparen voor 
onze schoolbibliotheek.  
Hoe werkt het?  
· U koopt een kinderboek bij Bruna Zwolle-Zuid en levert de kassabon in op school bij de 
leerkracht van uw kind.  
· De leerkrachten verzamelen de bonnen.  
· Bruna Zwolle-Zuid telt de kassabonbedragen bij elkaar op.  
· Het Festival mag voor 20% van het totaalbedrag leesboeken uitzoeken in de Bruna.  
Dus, hoe meer u samen met uw kind leest, hoe meer Het Festival aan boeken kan uitzoeken voor onze schoolbieb!  
 
 

Deze foto van 
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