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Start ontwikkelingsgesprekken
10-3-2021
Start 2- “Ik ben een baas”

Beste ouder (s),

15-3-2021

Wij hopen dat iedereen heeft kunnen genieten van een fijne
voorjaarsvakantie. De ontwikkelingsgesprekken zijn in volle gang. Het is
fijn om elkaar weer te kunnen spreken. Al is het helaas nog niet mogelijk
om dit fysiek te laten plaatsvinden.
Voorzichtig worden ook de activiteiten weer opgepakt. Wij kijken dan
ook uit naar de start van het thema ‘Ik ben een baas’ en de verschillende
themaweken.
Heel voorzichtig kijken wij ook iets verder. En maken wij alvast plannen
voor de Paasviering op school. Het blijft lastig. Wat kan en mag er?
De feestcommissie zal u daar zelf over berichten over hoe wij dit gaan
organiseren. Daar is het nu echt nog te vroeg voor. Dat houdt u dus nog
te goed.

Week Digislim

Vriendelijke groet,
Dick Bremmer

Week van de Giraffentaal
22-3-2021
MR- vergadering
30-3-2021
Paasviering
1-4-2021
Studiedag- alle leerlingen zijn
vrij

Corona
Mag mijn kind naar school?
Check het met deze beslisboom;
https://www.boink.info/beslisboom
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IKC avonden
Voor de ouders van ons IKC staan er jaarlijks IKC avonden ingepland in de jaarkalender. Zo staat er ook één op 7 april
gepland. De maatregelen rondom Covid maken het niet mogelijk om hier invulling aan te geven. Deze avond gaat
niet door. Er wordt gezocht naar andere mogelijkheden om dit invulling te geven.

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!

Themaweek ‘Digislim’
Kinderen komen tegenwoordig veel in aanraking met de digitale wereld, onder andere via sociale media. Deze
digitale wereld nemen kinderen soms ook mee de school in. Dit is de reden waarom we op Het Festival hier expliciet
aandacht aan besteden, dit doen we vanaf groep vijf.
In de week van 15 tot en met 19 maart zal de themaweek ‘Digislim’ plaatsvinden op Het Festival. In deze week wordt
in iedere klas twee uur aandacht besteedt aan de digitale wereld. Afhankelijk van wat er in de groep leeft worden
onderwerpen als ‘respect op het net’ en digitaal pesten behandeld.

Themaweek Giraffentaal
Geweldloos Communiceren (op het Festival noemen we dat Verbindend Communiceren) is een manier van
communiceren die helpt om anderen duidelijk te maken wat voor jou belangrijk is en waarom. Ook geeft het inzicht
in de gevoelens en behoeften van anderen. Belangrijk pijlers zijn feitelijk waarnemen, gevoelens en behoeften
ontdekken en deze onder woorden brengen.
Dit helpt zowel kinderen als volwassenen om:
• effectief om te gaan met meningsverschillen en conflicten (met ruimte voor ieders eigenheid en onderlinge
verschillen);
• zichzelf en elkaar beter te leren kennen;
• zelf oplossingen te vinden voor problemen waardoor het draagvlak wordt vergroot. Er is immers ruimte voor ieders
inbreng.
Ter voorbereiding op Kracht 6 van de kracht van 8 beginnen de groepen 1 en 2 in week 12 met het project
“Giraffentaal”.
Zij leren op hun niveau wat Verbindend Communiceren inhoudt, daarbij gebruiken we speciale symbolen die elke
jaargroep in de klas heeft hangen.
Wat houdt het project in?
Er komt in deze week een babygiraf op bezoek die zijn mama kwijt is.
Dag 1: Wat zie je dan aan de babygiraf? De camera
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Dag 2: Hoe voelt zij zich? Een hart
Dag 3: Wat zou de babygiraf graag willen? Een schatkist
Dag 4: Wat zou ze aan ons willen vragen? Een open raam
Dag 5: Moedergiraf is gevonden en komt op bezoek. We vieren feest en verwelkomen moeder op school.
De moedergiraf en de babygiraf blijven tot de zomervakantie op school, zodat ze ons kunnen helpen met de
giraffentaal.
De kinderen uit de groepen 1 /2 zullen vást met enthousiaste verhalen thuiskomen.

Vrienden voor het Leven
Is uw zoon of dochter regelmatig wat angstig of onzeker? Of piekert uw kind veel? Speciaal voor kinderen van 9 tot
en met 12 jaar is er de training Vrienden voor het leven. Tijdens deze training leren ze hoe ze kunnen omgaan met
spannende situaties en hun angsten. Zodat ze meer zelfvertrouwen krijgen en vaker vrolijker zijn.
Voor wie;
Kinderen van 9 tot en met 12 jaar, die regulier onderwijs volgen. En die bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•
•
•
•

Te veel piekeren en zich zorgen maken over dingen in de toekomst
Faalangst hebben
Moeite hebben met logeren
Het moeilijk vinden om alleen thuis te zijn of dingen zonder hun ouders te doen
Onzeker zijn en weinig zelfvertrouwen hebben
Negatief over zichzelf denken
Snel te angstig reageren in verschillende situaties
Weinig durven of vaak denken dat ze iets niet kunnen

Wat de kinderen leren:
•
•
•
•
•
•
•

Hoe ze spannende situaties kunnen herkennen en oplossen en hoe ze zichzelf kunnen belonen
Hoe ze met hun angst kunnen omgaan
Hoe ze emotionele en lichamelijke gevolgen van angst kunnen verminderen
Weerbaarder en emotioneel veerkrachtiger worden
Zelfverzekerder worden
Steun zoeken in hun omgeving
Kinderen leren van elkaar

Waar en wanneer
Er zijn 10 bijeenkomsten op de dinsdag, van 15.30 tot 17.00 uur.
De data zijn: 15, 22, 29 maart, 12 en 19 april, 10, 17, 31 mei, 7 en 14 juni.
De cursus is bij Impluz (gebouw Dimence) aan de burgemeester Roelenweg 9. De groep bestaat uit maximaal 8
kinderen.
Op 11 maart en 13 mei zijn er bijeenkomsten voor de ouders. Deze zijn eveneens bij Impluz. (locatie kan mogelijk
nog wijzigen, maar dit zal dan gecommuniceerd worden).
Kosten
Meedoen is gratis.
Aanmelden
U kunt uw kind(eren) aanmelden op; https://www.swtzwolle.nl/vriendengroep
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Met vriendelijke groet,
Rolf Tebbens, Celyn Schutte en Rianne ter Maat

Bijdrage vanuit de MR
De MR vergadering van 15 februari is niet doorgegaan. De volgende vergadering staat gepland op 22 maart. Hierna
kunt u weer een bijdrage verwachten in het Festivalnieuws.

Even voorstellen….Johannes Dotinga
Mijn naam is Johannes Dotinga en ik ben werkzaam op KC Het Festival sinds 2018. Ik geef
met veel plezier les aan groep 7.
Dit schooljaar 2020-2021 heb ik mij aangemeld als MR-lid. Als teamlid denk ik graag mee
binnen een organisatie over o.a. -beleid en schoolzaken. Ik krijg energie van samenwerken en
vind het waardevol en leuk om een constructieve bijdrage te leveren aan het onderwijs op KC
Het Festival.
Ik zie de MR als aanvulling om, samen met ouders, ervoor te zorgen een zo goed mogelijke
school te kunnen continueren waarin het leerplezier voorop staat!
Johannes Dotinga
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