
   

  Pagina 1 van 3 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Februari 2021 
  

Het Festivalnieuws 
IKC Het Festival - Sportlaan 6 - Zwolle 

www.hetfestivalzwolle.nl T: 038-4203287 

 

 
 
 
 
 

Beste ouder (s), 
Na alle memo’s met bijna alleen Corona- mededelingen, leek het me 
goed om een regulier Festivalnieuws over de maand februari voor u 
samen te stellen. 
In de eerste plaats zijn we enorm blij om de leerlingen weer op school te 
mogen begroeten, weer gewoon les te geven….’gewoon,’ zoals het hoort. 
 
Maar echt ‘gewoon’ is het niet. Naast alle aanpassingen in de school, 
hebben we natuurlijk ook onze jaarkalender. Door de lockdown 
ontkomen we er niet aan in deze kalender te schuiven, te strepen en 
wijzigen aan te brengen. Te denken valt aan de afname van de toetsen, 
de ontwikkelingsgesprekken, rapporten, sporttoernooien etc. Het vraagt 
veel overleg om met elkaar verantwoorde keuzes te maken. Natuurlijk 
houden wij u op de hoogte via onze communicatiekanalen. 

Vriendelijke groet, 

Dick Bremmer  

 

 
 

Editie oktober 2020 

 

Geplande 

evenementen 

19-2-2021 

Voorjaarsvakantie 

1-3-2021 

Start 

ontwikkelingsgesprekken 

10-3-2021 

Start 2- “Ik ben een baas” 

22-3-2021 

MR- vergadering 

 

Corona 
Bij de opening van de scholen 
geldt ook een nieuw 
‘snotterbeleid’.  
Om u hierover goed te 
informeren is er een ‘poster- 
basisonderwijs’ in de bijlage 
toegevoegd. Hierin staan alle 
maatregelen die u moet weten 
als uw kind naar Het Festival 
gaat! 
Sporttoernooien 
SportService Zwolle heeft alle 
sporttoernooien voor dit 
schooljaar van de kalender 
gehaald. 
 

 

http://www.hetfestivalzwolle.nl/


   

  Pagina 2 van 3 

   
 

 
 
Toetsing komende periode 
Om de beginsituatie van uw zoon of dochter in beeld te brengen hebben wij 
ervoor gekozen om vanaf week 7 weer toetsen af te nemen. De resultaten van 
de toetsen worden door ons gezien als een 0-meting. Na analyse van de 
toetsen kan de leerkracht aansluiten met de lesstof passend voor uw zoon of 
dochter.  
 

Start nieuwe thema: “Ik ben een baas!”  
 
“Ik ben een baas!” Dit is de titel van het thema dat 10 
maart start! Tijdens dit thema leren de kinderen dat het leven ook uit regels en afspraken 
bestaat. Maar wie beslist nou wat wel en niet mag? Kinderen in de onderbouw leren over de rol 
van de politie, de brandweer en andere gemeentelijke diensten. In de bovenbouw wordt een 
kijkje genomen in de tweede kamer. Hoe werkt dat allemaal? Welke partijen zitten daar 
allemaal? En wie beslist er eigenlijk welke partij daar mag plaatsnemen? Heel veel om te 
ontdekken en te ervaren!   
 

 
Bijdrage vanuit de MR 
Afgelopen maandag 25-1 vond er weer een MR vergadering plaats. Uiteraard i.v.m. Corona ook via Teams. 
We hebben ook uitgebreid stilgestaan bij Corona, de maatregelen/aanpak van lesgeven en gebruik van de 
noodopvang. Maar ook hoe door de school wordt gekeken naar eventuele leerachterstanden. 
De indruk bestaat dat door alle inspanningen van de leerkrachten en ouders in het lesgeven op afstand hopelijk de 
leerachterstanden beperkt zijn gebleven. 
Uiteraard is dit nu niet te meten, omdat er ook geen Cito is afgenomen (die normaal zou zijn geweest in Januari).  
Ook hierover wordt bekeken hoe dit op te vangen is en hoe ouders een beeld kunnen krijgen van hoe hun kind het 
doet.  
In specifieke situaties wordt ook contact opgenomen met ouders.  
  
Daarnaast is gesproken over de WMK vragenlijst (de ‘enquête over welbevinden’) die door het Festival is 
rondgestuurd in December. Helaas was de respons rond de 20%, tegelijk zagen de scores die eruit kwamen er zeer 
positief uit op vele vlakken.  
Het onderwerp ‘pesten’ laat een iets gemengder beeld zien, variërend van ‘wordt goed opgepakt’ tot ‘kan nog iets 
beter’. Dit zal verder worden opgepakt door de school. 
  
Ook huisvesting stond op de agenda. Op gemeentelijk niveau is overleg geweest met de betreffende schoolbesturen 
om te komen tot een korte termijn oplossing voor het komende schooljaar en een structurele oplossing voor de 
langere termijn. 
Een uitgebreide notitie heeft e.e.a. goed vastgelegd. Dit gesprek wordt binnenkort vervolgd. We volgen dit 
onderwerp als MR actief op. 
  
Tenslotte zijn er dit schooljaar twee nieuwe leden in de MR vanuit de docentengeleden, in dit Festivalnieuws stelt 
Judith van Rooijen zich voor. 
 

Even voorstellen….Judith van Rooijen 
Mijn naam is Judith van Rooijen en ik werk sinds 2012 op IKC Het Festival. Ik heb als leerkracht lesgegeven in de 
groepen 3 t/m 6. Nadat ik 2014 een aanvullende opleiding heb afgerond, ben ik ook als taalspecialist aan de school 
verbonden.  
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Vanaf dit schooljaar werk ik als intern begeleider voor de groepen 5 t/m 8 en sta ik niet meer voor de groep. Als 
intern begeleider ben je verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en werk je veel samen met ouders, leerkrachten en 
externen. Gelukkig heb ik ook nog steeds veel contact met de kinderen bij ons op school.  

Sinds begin dit schooljaar zit ik weer in de MR van KC Het Festival, omdat ik graag, samen met ouders, wil 
meedenken en meepraten over het beleid op school. Ik vind het belangrijk om er met elkaar voor te zorgen dat 
ouders zich gehoord voelen en dat alle kinderen en leerkrachten met plezier naar school gaan. 

 
 
  
 


