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Beste ouders,
De huidige ontwikkelingen ten aanzien van het bestrijden van de
verspreiding van het coronavirus zorgen voor veel onzekerheid in de
wereld waarin wij leven. Zo ook in het onderwijsveld. Zo vragen de
collega’s in het voortgezet onderwijs zich af hoelang de scholen nog open
mogen blijven. Zij bereiden verschillende scenario’s voor.
De druk op de basisscholen is gelukkig een stuk minder groot. Op dit
moment ligt het zeker niet in de lijn der verwachting dat basisscholen
moeten sluiten.
Neemt niet weg dat we op Het Festival ook in ‘een andere wereld’ leven.
Geen ouders in de school, het volgen van de richtlijnen van het RIVM etc.
En wat te denken van een aangepast Sinterklaasfeest en ook onze
traditionele kerstviering zal er dit jaar anders uit komen te zien. Zeker is
dat we er wel iets speciaals van maken.
Ontzettend jammer, maar de maatregelen zijn nodig om het virus te
verslaan. Gelukkig blijft er op Het Festival nog iedere dag genoeg over om
met elkaar te genieten van goed onderwijs, spelen en leren!

Start
ontwikkelingsgesprekken
18-11-2020
Start Kracht van 8- 3
Rekening houden met elkaar
30-11-2020
MR- vergadering

Luizenpluizen
In verband met COVID-19 zijn de
luizenpluis- activiteiten op school
on hold gezet. Wel willen we u
vragen met enige regelmaat thuis
het haar van uw kind (eren) te
controleren op luizen?

Pas goed op elkaar!
Dick Bremmer
directeur

Lampionnen
Dit jaar zullen er geen
lampionnen voor Sint- Maarten
gemaakt worden in de klassen.
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Ziekmeldingen via Parro
Sinds de start van de school vragen we ouders om voor 8.15 uur een ziekmelding van hun kind telefonisch door te
geven. We merken dat we door de grootte van de school en het feit dat we drie locaties hebben veel tijd kwijt zijn
om de ziekmelding tijdig aan de juiste leerkracht door te geven.
Reden om u vriendelijk te vragen om een ziekmelding via een Parro- bericht aan de betreffende leerkracht te
sturen. De leerkracht zal tussen 8.00 en 8.15 uur checken of er ziekmeldingen zijn binnengekomen.

Scholing van leerkrachten
In de groepen 3 werken we dit jaar met een nieuwe versie van Veilig
Leren Lezen. Om te zorgen voor een goede invoering van deze nieuwe
methode volgen de leerkrachten van de groepen 3 hiervoor een
scholing op maat.
De leerkrachten van de onderbouw volgen de scholing van “Meester
Sander”. De leerkrachten leren tijdens de scholingsbijeenkomsten om
de i- Pad effectief in te zetten in de onderbouw.

Beste ouder(s),
Hierbij een nieuws update vanuit de Stichting Beheer Oudergelden. We willen als Stichting graag enkele zaken
onder de aandacht brengen.
Algemene Ledenvergadering
Op 19 november zal de algemene ledenvergadering online plaatsvinden via Teams. We willen u de mogelijkheid
geven daaraan deel te nemen. Tijdens deze vergadering zal het financieel verslag van afgelopen schooljaar
besproken worden. Tevens zal de begroting voor komend schooljaar worden toegelicht. De stukken staan uiterlijk
12 november op de website van school. We hopen op een grote online opkomst, vanaf 20.15 uur gaan wij van
start. U kunt zich daarvoor aanmelden door een mail te sturen naar stbohetfestival@gmail.com
Ouderbijdrage schooljaar 2020-2021
Als het goed is heeft u voor uw kind recent via Parro of via de mail, de brief ontvangen voor de ouderbijdrage van
het schooljaar 2020-2021.
Graag willen u daar via deze weg nog even op wijzen.
Dit schooljaar is de ouderbijdrage éénmalig € 35,-, daarmee verrekenen we € 5,- wat vorig jaar is overgebleven
vanwege de maatregelen door het Corona-virus.
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Besteding ouderbijdrage

Het is alweer even geleden. Maar we wilden het toch nog even met u delen. De leerkrachten starten elke laatste
week van de zomervakantie alweer op. Ondertussen is het traditie geworden dat wij het team dan een
borrel/lunch aanbieden. Ook dit jaar hebben ze kunnen genieten van een borrel bij Milligers.
Kinderboekenweek
Elk schooljaar mogen de groepen boeken aanschaffen rond de Kinderboekenweek. Dit jaar hebben we kunnen
regelen dat theatergroep Maan bij ons op school kwam. Zij hebben een educatieve voorstelling passend binnen
het thema van de Kinderboekenweek gespeeld: “En toen?”
Bestuursleden
Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het bestuur afscheid genomen van Chantal Cheval. Hierdoor zijn we
op zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden en dit heeft inmiddels geresulteerd dat Huib Belksma toegetreden is
als algemeen bestuurslid. Welkom Huib! Door de krappe bezetting in het bestuur kunnen we overigens nog
steeds nieuwe leden gebruiken! Interesse? U kunt ons een mail sturen.
Tenslotte
De Stichting kijkt weer uit naar het huidige schooljaar. De schatkamer van de Sint is al gevuld, de kinderen
hebben er al een kijkje mogen nemen om iets leuks uit te zoeken. Het eerste thema is door de Deco groep weer
prachtig verzorgd. Tevens is het eerste blok Talentontwikkeling alweer van start gegaan. Wij willen nogmaals
aangeven, dat al deze extraatjes mogelijk gemaakt wordt door de ouderbijdrage die u als ouders betaalt aan de
Stichting. Zonder uw ouderbijdrage zou dit niet mogelijk zijn.
Mocht u een vraag hebben aan de Stichting, spreek één van ons dan rustig aan op school. Ook kunt u uw vragen
mailen naar : stbohetfestival@gmail.com
Wij hopen u online te ontmoeten op …..!
Hartelijke groeten,
namens de Stichting Beheer Oudergelden het Festival
Renate Meijers- Hans Mulckhuyse- Huib Belksma- José van de Vegte- Roelof Jousma

Nieuws uit de MR
Op 26 oktober vond er weer een MR vergadering plaats.
We hebben met vertegenwoordiging van de werkgroep Parro gesproken over hoe Parro wordt gebruikt. Parro is
onderdeel van een breder communicatieplan, waarvoor een vernieuwing wordt opgesteld.
We zien als MR dat het gebruik van Parro niet even intensief wordt gebruikt door de verschillende docenten. Vanuit
de werkgroep zijn richtlijnen opgesteld die het gebruik van Parro verder uniform maken en intensiveren.
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De volgende stappen waar Parro voor gebruikt kan worden (eerder aangekondigd in een informatie avond) zullen
stapsgewijs volgen.
Verder hebben we gesproken over het nieuwe zogenaamde onderwijs resultaten model. Dit geeft de school
handvatten om gerichter extra aandacht te geven aan groepen leerlingen per vakgebied (zoals lezen of rekenen).
Dit wordt landelijk uitgerold vanuit de overheid en gaat ook op het Festival gebruikt worden.
Uiteraard hebben we stilgestaan bij Corona en het effect van de uitval en maatregelen op de school. Tot nu toe valt
de uitval van docenten gelukkig mee en kunnen de lessen gewoon doorgaan, daar waar nodig met invallers.
Tenslotte hebben we opnieuw het onderwerp huisvesting besproken. Zoals ook in het vorige Festival nieuws
aangegeven hebben we contact met OOZ hierover. OOZ (het overkoepelende schoolbestuur boven het Festival) is
actief met de gemeente en anderen schoolbesturen bezig om ervoor te zorgen dat er duidelijkheid en een goede
oplossing komt voor de kortere maar ook de langere termijn. We houden hier als MR actief vinger aan de pols.

Nieuws van DOOMIJN

KDV
Inmiddels hebben alle groepen het thema ruimte afgesloten. Hieraan is aandacht besteed d.m.v. verschillende
activiteiten waaronder het bezoeken van de centrale hal op school. Hier konden de kinderen de ufo van OFu, het
ruimtemannetje bewonderen. We gaan ons nu richten op het seizoen; de herfst.
Tijdens de kinderboekenweek hebben de oudste kinderen een poppenvoorstelling mogen zien. Ze vonden het
prachtig en ook een beetje spannend. Op alle groepen hebben we extra aandacht besteed aan het voorlezen. Tevens
hebben wij een zwerfboekenkast. Deze staat in het halletje ingang Doomijn, bij de peuterspeelzaal.
Corona
Het corona-virus zorgt ervoor dat we blijven zoeken naar hoe we het beste om kunnen gaan met de maatregelen. U
bent inmiddels via ons ouderportaal op de hoogte gesteld over hoe wij het halen en brengen van de kinderen
hebben geregeld. We blijven de nieuwe maatregelen van het RIVM volgen. Mochten u nog vragen hebben neemt u
dan contact op met de pedagogische medewerker van de groep. Dit kan via het ouderportaal of per telefoon.
Sinterklaas
We vieren het sinterklaasfeest iets anders dit jaar. Mogelijk zijn we bij de opening van het feest van school? Verder
zal het feest gevierd worden in de groepen met een aantal activiteiten. We hebben inmiddels al een draaiboek voor
alle feestelijkheden klaarliggen. Te zijner tijd wordt u via het portaal op de hoogte gesteld.
PSZ
Op de speelzaal zijn we bezig met het thema herfst. We hebben een herfsttafel vol schatten uit het bos. We lezen en
zingen over de herfst. Ook zijn we druk aan het oefenen met liedjes voor Sint-Maarten. We hebben een paddenstoel
lampion gemaakt en daarmee oefenen we tot 11 november in de groep. Na thema herfst komt de december maand
er alweer aan. Zou de Sint wel komen dit jaar met alle corona regels? Spannend!

Pagina 4 van 5

BSO
We hebben onze moestuin uitgebreid met drie fruitboompjes, een peren-, pruim- en perzikboompje. Deze zijn in het
stukje BSO tuin bij het speelplein geplaatst.
Mededelingen
De BSO heeft er een nieuwe collega bij, even voorstellen:
Ik ben Jolien en ik ben de nieuwe collega van Laura op de BSO groep “Rocks”. Mijn werkdagen zijn dinsdag-,
woensdag-, en donderdagmiddag. Ik ben dus Jolien, 31 jaar oud en woon in Zwolle met mijn man en twee katten. Ik
hou van o.a. wandelen, lezen en knutselen. Maar ook luister ik graag naar muziek en bezoek concerten. Ik ben ook
sportief en doe twee keer in de week bodybalance. Mocht u nog wat meer willen weten van mij, vraag het gerust.
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