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Nieuwsbrief Maart 2019 
  

Het Festivalnieuws 
IKC Het Festival - Sportlaan 6 - Zwolle 

www.hetfestivalzwolle.nl T: 038-4203287 

 
Informatie- avond op maandag 7 september gaat niet door… 
Het zal u niet verbazen dat de informatie- avond geen doorgang kan vinden. 
Om u toch van informatie te voorzien over het onderwijskundige aanbod van 
dit schooljaar, sturen we u deze informatie maandag 7 september per e-mail  
toe. Dit kan bijvoorbeeld een powerpoint zijn of een document. Daarnaast  
sturen de leerkrachten ook een filmpje, ter introductie.  

Beste ouders, 
Het leven in tijden van Corona ziet er al geruime tijd heel anders uit. 
Zo ook op Het Festival. Ouders, die niet meer het schoolplein op 
mogen, niet de klas kunnen inlopen om te kijken op welke plek hun 
kind zit, het gemaakte werk bewonderen en even in contact met de 
leerkracht…… We missen dat contact zelf ook enorm.  
 
Toch is het niet zo dat er niets meer mogelijk is. Naast Parro, e-mail, 
beeldgesprekken bestaat er voor belangrijke zaken de mogelijkheid 
om de leerkracht fysiek te spreken. U mag altijd een afspraak maken. 
Wel vragen we u bij binnenkomst in de hal u te registreren (triage). 
 
In onze scholen zijn we enthousiast en met plezier aan het werk. Deze 
week zijn we gestart met de afname van de Cito- toetsen en openen we 
het eerste thema van het schooljaar onder de titel “Iedereen is van de 
wereld..”. In deze editie leest u er meer over. 

Met vriendelijke groet, 

Dick Bremmer  
directeur 

Editie september 2020 

Geplande 

evenementen 

7-9-2020 

Informatie schooljaar  

2020-2021 

21-9-2020 

Start ‘Week tegen pesten’ 

22-9-2020 

Workshop Kracht van 8 voor 

ouders 

 
Gymlessen 
Vanaf maandag 7 september 
vinden de gymlessen weer plaats 
in onze gym- accommodaties aan 
de Sportlaan en in ’t Anker. 
 
Naar binnen  
Vanaf maandag 7 september 
lopen de kinderen van de groepen 
3 en 4 zelf naar hun klas. De juffen 
staan ’s ochtends niet meer op 
het plein. Wel gaan de kinderen 
bij het uitgaan met hun juf mee 
naar buiten. Deze week oefenen 
we even! Info volgt verder via 
leerkracht. 
 
Data schoolfotograaf 
15-16-18 februari 2021 

 

http://www.hetfestivalzwolle.nl/
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Zoals u weet worden tussen maandag 31 augustus en vrijdag 11 september de CITO-E toetsen van vorig schooljaar 

afgenomen bij uw zoon of dochter. De toetsen zijn in juni vanwege COVID-19 uitgesteld.  

De CITO-E toetsen zijn bedoeld om de beginsituatie scherp in beeld te krijgen. Na analyse van de resultaten worden 

er groepsplannen gemaakt, zodat de leerkrachten tegemoet kunnen komen aan de ondersteuningsbehoeften van de 

leerlingen.   

Na 11 september worden de gegevens van deze CITO-E toetsen vrijgegeven in het ouderportaal. Indien gewenst 

kunt u met de desbetreffende leerkracht een afspraak maken om de resultaten van deze toetsen door te spreken.  

 

Start nieuwe thema: “Iedereen is van de wereld…” 
Iedereen is van de wereld” Dit is de titel voor een natuurkundig thema, waarin we de kinderen meenemen in de weg 
naar het heelal, de aarde en hoe we beter voor onze planeet kunnen zorgen.  
Hoe werkt een raket?  
Wat doen ze in een ruimtestation en hoe ziet Mars eruit?  
Daarnaast bedenken de kinderen in de bovenbouw een ontwerp en voeren dit uit met gerecycled en geupcycled 
materiaal. Al met al veel om te ontdekken en te ervaren!!! In de onderbouw staat er iets geheimzinnigs te 
gebeuren….iets van een andere planeet?? 
 

 
Sport- en Fun middag 
Op woensdagmiddag 16 september, van 14.30 – 17.30 uur, organiseren we voor kinderen uit de groepen 3 t/m 8 
een Sport- en Fun middag. Tijdens deze middag ga je deelnemen aan verschillend sport- en spelaanbod. In 
samenwerking met verenigingen kan jij, samen met je vrienden en vriendinnen, lekker sporten en bewegen. 
 
Lijkt het jou leuk? Geef je dan snel op en hopelijk zien wij jou op woensdag 16 september bij CSV’28! Opgeven 
kan via onze website: www.sportservicezwolle.nl/sportkalender of scan de QR code die op de flyer staat. 
Vragen? Mail gerust naar Linda de Graaff: l.degraaff@sportservicezwolle.nl.  
 
 
 
 

 

Cito- afname 
 

http://www.sportservicezwolle.nl/sportkalender
mailto:l.degraaff@sportservicezwolle.nl
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