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Nieuwsbrief april 2021 
  

Het Festivalnieuws 

IKC Het Festival - Sportlaan 6 - Zwolle 

www.hetfestivalzwolle.nl T: 038-4203287 

Beste ouder (s), 
Corona blijft ons in de greep houden. Sterker nog, er is inmiddels bijna 
geen basisschool meer in Nederland die nog geen groepen naar huis 
heeft moeten sturen als gevolg van het virus. Ook op Het Festival hebben 
we te maken gehad met de eerste groepen, die wij naar huis hebben 
moeten sturen vanwege een positief geteste leerling.  

Verder zijn leerkrachten die getest moeten worden vanwege 

verkoudheidsklachten niet inzetbaar voor de groep. Hebben steeds meer 

leerkrachten te maken met huisgenoten met koorts. Zijn de 

invalleerkrachten schaars. Kan een groep leerlingen, gezien de 

Coronamaatregelen, niet verdeeld worden over andere groepen en 

kunnen we geen noodopvang bieden.  

Met als gevolg dat we iedere keer weer enorm moeten puzzelen om de 

bezetting van de groepen rond te krijgen.  

Een uiterst vervelende situatie voor u als ouder, voor de leerlingen, maar 

zeker ook voor alle collega’s. 

Uiteraard blijven wij ons uiterste best doen om alle kinderen iedere dag 

naar school te laten komen en weten we dat we op uw begrip en 

medewerking kunnen rekenen.  

Prettige paasdagen gewenst! 

Vriendelijke groet, 

Dick Bremmer  

Editie oktober 2020 

 

Geplande 

evenementen 

31-3-2021 

Paasviering op school 

1-4-2021 

Studiedag leerkrachten.  

Alle kinderen zijn vrij. 

2-4-2021 

Goede vrijdag.  

Alle kinderen zijn vrij 

5-4-2021 

Tweede Paasdag 

Alle kinderen zijn vrij 

 

19-4-2021 

MR vergadering 

 

20-04-2021 

Start Cito Eindtoets gr. 8 

 

23-4-2021 

Koningsspelen 
 
Tip  

Steeds meer kinderen worden getest 
op Corona. Om de testresultaten zo 
snel mogelijk te ontvangen is het 
raadzaam om een DigiD voor uw 
kind(eren) aan te vragen. 

 

http://www.hetfestivalzwolle.nl/
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Ziekmelden 
Als uw kind ziek is en u wilt hem/ haar afmelden bij school, wilt u dat via Parro aan de leerkracht laten weten? Op die 
manier blijven wij telefonisch bereikbaar voor andere (nood)gevallen. 
 

Terugkoppeling van de resultaten 
Om de beginsituatie van uw zoon of dochter in beeld te brengen zijn er de 
afgelopen periode toetsen afgenomen. Inmiddels hebben wij de meeste 
resultaten kunnen verzamelen. De data zal verder geanalyseerd worden om zo 
te kunnen bepalen wat ieder kind nodig heeft.  
Na de groepsbesprekingen zal er een terugkoppeling van de resultaten 
plaatsvinden. Hierover ontvangt u volgende week van ons zorgteam nadere 
informatie. 

 
Thema: “Ik ben een baas!”  
“Ik ben een baas!” Dit is de titel van het thema dat 10 maart is gestart en op 21 april zal worden afgesloten. 
De onderbouw leert wat een politieman allemaal doet. De politie kwam zelfs een kijkje nemen op het Festival. Dat 
was natuurlijk erg spannend.  
Groepen 1-2 zullen dit thema afsluiten met een echte politiegymles. Hierbij kan zelfs een heus ‘Politie diploma’ 
gehaald worden. 
In de groepen 3 en 4 leren de kinderen veel over verschillende beroepen. Zij vertellen jullie hier meer over in een 
afsluitend filmpje. 

  
In de middenbouw zijn de leerlingen gestart met de burgermeester en het 
koningshuis. "Wat zijn er al veel koningen aan de macht geweest die Willem 
heette, dan plakken ze er gewoon een cijfertje achter. Zo heb je koning 
Willem I, II en III.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
In de bovenbouw zijn kinderen aan het ontdekken hoe wetten nou eigenlijk 
ontstaan en hoe het land vertegenwoordigd wordt. Ook richten deze leerlingen 
een eigen partij op. Ze hebben zelf het plan laten goedkeuren door de KVK.  
 
Als afsluiting van het thema zullen de groepen 5 tot en met 8 gaan stemmen. Zij 
richten zelf partijen op en kiezen zo in iedere groep een partij uit.  
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Bijdrage vanuit de MR 
Maandag 22 maart vond er weer een MR vergadering plaats.  
We hebben vorige week maandag weer een MR vergadering gehouden, via Teams.  
Als eerste hebben we stil gestaan bij Corona. Er waren drie groepen op het Festival waar een Corona besmetting was 
en dus de kinderen en docent thuis moesten blijven en zich laten testen. In deze situatie is de school erg afhankelijk 
van de GGD en de richtlijnen die zij de school geven. De onduidelijkheid hierin gaf onrust bij de ouders, die ook weer 
andere geluiden hoorden vanuit de GGD of van de omgeving.  
Vanuit de MR hebben we daarom twee extra MR vergaderingen gehouden, ook met de intern begeleiders, om te 
bespreken hoe het stappenplan nog duidelijker kan worden.  
Deze is nu verder verfijnd en zal gebruikt worden in toekomstige situaties (die er hopelijk niet meer zijn uiteraard). 
  
Een tweede groter onderwerp was huisvesting. We hebben als MR Kees Elsinga uitgenodigd, voorzitter van het 
college van bestuur van OOZ (de overkoepelende stichting van alle openbare scholen in Zwolle en omgeving). Hij 
heeft een toelichting gegeven op de discussies die zijn gelopen met de gemeente en met andere schoolbesturen 
over de huisvesting van het Festival en het gebruik van lokalen bij andere scholen op dit moment.  
De mogelijkheden om dit op korte termijn anders te organiseren lijken zeer beperkt. Op termijn zal er een 
structurele oplossing moeten volgen vanuit het Integrale Huisvestings Plan. Verdere mededelingen hierover zullen 
vanuit de school en bestuur plaatsvinden. Als MR houden we dit actief in de gaten 
  
Daarnaast hebben we gesproken over de sluiting van de school ivm code rood situaties deze winter. De tweede keer 
is er een uniform beleid gevoerd vanuit OOZ, wat in ieder geval eenduidig is. Richtlijn is dat het een landelijke code 
rood situatie betrof. Daarnaast hebben we gesproken over de status van jaarplan van de school dat i.v.m. Corona 
logischerwijs deels vertraagt.  
  
Tenslotte willen we als MR een korte enquête uitsturen naar de ouders van de school. We zijn benieuwd naar de 
mening van ouders over de MR. We proberen als MR informatie met name te communiceren via het Festivalnieuws 
om maximaal te delen wat er speelt en ons actief zichtbaar te laten zijn als MR. We willen graag horen of dit wordt 
gewaardeerd, of we dit nog moeten aanpassen en of er nog andere zaken zijn vanuit de MR verwacht worden qua 
informatie of communicatie? De enquête zal ergens in de komende periode worden uitgestuurd. 

 
Kracht van Acht 

In het Festivalnieuws van februari hebben we u op de hoogte gebracht van de week van de Giraffentaal. 

Wat hebben de kinderen genoten van deze week. De babygiraf is goed verzorgd en heel veel geknuffeld. De 

kinderen hebben een eigen bedje en/of een speciaal hoekje in de klas gemaakt.  Elke dag hebben we haar wakker 

gemaakt om te kijken wat ze nodig had. We weten nu ook wat de symbolen (de camera, het hart, de schatkist en 

het raam) precies betekenen en hoe we dat kunnen gebruiken als er iets gebeurt in de klas of op het plein. Als 

afsluiting hebben we vrijdag een feestje gevierd, omdat de moedergiraf de babygiraf heeft gevonden. Gelukkig 

blijven de giraffen op school om ons nog meer te leren over verbindende communicatie. (Kracht 6) 

                                                       

De komende 5 weken gaan we extra aandacht besteden aan:  
Kracht 6 “Zeggen wat we graag willen”.  
Het is niet vanzelfsprekend dat de ander jouw wensen weet en begrijpt. 
Het is dus beter om te vertellen wat je wensen zijn, maar met respect, dan kan het leiden tot begrip en een 
welwillende houding.  
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We willen er de nadruk op leggen dat het goed is altijd vanuit positiviteit te spreken, dus zeggen wat we wel willen 
en niet wat we niet willen b.v.: “Ik wil dat je aardig tegen me doet” i.p.v. “Ik wil niet dat je me slaat!” 

Het is aangetoond, dat regels die geformuleerd worden in positieve vorm, beter werken dan regels in de negatieve 

vorm. 

Koningsspelen 
In week 16 zullen de Koningsspelen plaatsvinden. Het motto van dit jaar is IK + JIJ = WIJ.  
Een motto  waar wij ons op het Festival helemaal in kunnen vinden!  
 
Er wordt een programma georganiseerd voor onze groepen waarbij er gesport en gedanst kan 
worden. Om de coronamaatregelingen in acht te kunnen nemen zijn de dagen en daarbij de groepen 
verspreid over de gehele week: 
Dinsdag 20 april: groepen 1/2 
Woensdag 21 april: groepen 3 en 4 
Donderdag 22 april: groepen 5 en 6 
Vrijdag 23 april: groepen 7 en 8 
 
Er zal dit jaar géén ontbijt verzorgd worden. De kinderen dienen zelf eten en drinken mee naar 
school te nemen. We willen er graag een sportief én oranje feest van maken en vragen de kinderen 
dan ook om in (oranje) sportkleding naar school te komen. 
  
Op school zijn wij ‘Zij aan zij’ al aan het oefenen 
(https://www.youtube.com/watch?v=PCVjw1Qzh9o) Wij kijken er naar uit! 

 

 
Nieuw Zwols Kinderkoor Viva la Musica  
 

 
 
Op 19 april start er een kinderkoorschool in Zwolle. Het begint als een project van een jaar, maar we hopen 
natuurlijk daarna door te gaan.  
Alle kinderen vanaf groep 3 zijn welkom op de koorschool Viva la Musica Zwolle om een jaar lang liedjes te zingen, 
spelletjes te doen en al doende de basale muzikale vaardigheden te oefenen.  
Er is een groep voor kinderen van groep 3, 4 en 5, dat is het beginnerskoor. Er is ook een groep voor kinderen uit de 
groepen 6, 7 en 8, dat is het kinderkoor.  
 
Plaats en tijd  
De repetitie ruimte is in de Theodora kapel, Theodorahof 20, in Zwolle.  
Op maandag middag van 15:00 tot 15:45 repeteert het beginnerskoor.  
En van 16:30 tot 17:30 het kinderkoor.  
De korte individuele les komt daar nog bij.  
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PCVjw1Qzh9o
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Het beginnerskoor  
Het beginnerskoor is bedoeld voor kinderen uit de groepen 3, 4 en 5 die graag willen zingen en nog weinig ervaring 
hebben met muziek. Het is ook geschikt voor kinderen die een brede muzikale basis zoeken om hun muzikaliteit 
verder te ontwikkelen.  
In de wekelijkse lessen ontwikkelen de leerlingen hun stemgebruik, ritme- en maatgevoel en muzikaal gehoor. Dit 
alles doen ze aan de hand van kringspelletjes en liedjes die passen bij hun leeftijd. Dat zijn vaak oude en nieuwe 
Nederlandse volksliedjes.  
De koorschool gaat uit van het beleven, ervaren en doen van de muziek. Later komen de begrippen er spelenderwijs 
bij. Door dit zingend en spelend de muziek verkennen, wordt het een tweede natuur van de kinderen en blijft het 
plezier voorop staan.  
 
Koor en individuele les  
Naast de koorrepetitie, krijgen alle kinderen van het beginnerskoor en het kinderkoor iedere week 6 minuten 
individueel muziekles waarbij ze werken aan stemvorming en ademhaling.  
 
Kinderkoor  
Voor kinderen in groep 6, 7 en 8 is er het kinderkoor. Ook in het kinderkoor is beweging en spel een belangrijk 
element. In deze groep wordt er veel volksmuziek uit verschillende Europese en niet Europese landen gezongen, 
grappige Nederlandse canons en enkele liederen uit het klassiek repertoire. Gezond stemgebruik en muzikale 
ontwikkeling zijn belangrijk maar het plezier in het samen of solo zingen staat voorop.  
Docente Ceciel van der Zee zegt: “Het belangrijkst in de koren is dat kinderen zelfvertrouwen ontwikkelen om hun 
stem te laten horen, dat ze leren samenwerken en dat ze heel veel plezier hebben in het maken van muziek.” Er 
worden twee concerten gegeven en er is halverwege het jaar een openbare les.  
 
De kinderen mogen altijd een vriendje of vriendinnetje meenemen naar de repetitie als dat een keer zo uitkomt of 
om een ander kind enthousiast te maken. Op de website van de koorschool vindt u meer informatie: 
www.KoorschoolVivaLaMusica.nl  
Bij vragen of opmerkingen kunt u altijd bellen, mailen of appen met de dirigent: Ceciel van der Zee, 
cecielvanderzee@home.nl 0522 24 15 34 06 44 26 

http://www.koorschoolvivalamusica.nl/

