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Nieuwsbrief mei 2021 
  

Het Festivalnieuws 

IKC Het Festival - Sportlaan 6 - Zwolle 

www.hetfestivalzwolle.nl T: 038-4203287 

Beste ouder (s), 
Na de meivakantie zijn we gestart met de laatste periode tot aan de 
zomervakantie. Een lange periode van negen weken, waarin er nog veel 
zaken voorbereid en er keuzes gemaakt moeten worden.  

Heel belangrijk blijft de formatie van het team, de groepsverdeling en de 
groepsindeling voor het schooljaar 2021-2022. Een lang traject, zo leert de 
ervaring. Ons uitgangspunt is ouders zo snel mogelijk te informeren. In dit 
Festivalnieuws de eerste informatie.  

Daarnaast vraagt het Nationaal Plan Onderwijs veel aandacht. U heeft vast 
via de media vernomen dat er 8,5 miljard beschikbaar is gesteld voor het 
onderwijs om de impact van de coronacrisis op de ontwikkeling van 
leerlingen aan te pakken. Hiervoor moeten scholen voor de zomervakantie 
een plan schrijven, terwijl er nu nog veel onduidelijk is. Wij zijn overigens 
van mening dat de minister de scholen meer tijd had moeten geven om 
zorgvuldige keuzes te kunnen maken. Op Het Festival kiezen we ervoor om 
de beschikbare gelden vooral in te zetten voor een effectievere inzet van 
ons onderwijs. Investeren dus in het team voor nog beter onderwijs voor 
onze leerlingen!   

Prettig Pinksterweekend gewenst. 

Vriendelijke groet, 

Dick Bremmer  

 

Editie oktober 2020 

 

Kalender 

 

24-5-2021 

Tweede Pinksterdag- vrij 

14-6-2021 

MR- extra MR op 28-06-2021. 

18-6-2021 

Studiedag 

Alle kinderen zijn vrij 

21-6-2021 

Start 

ontwikkelingsgesprekken 

 

07-06-2021 

Eindfeest 

 

08-07-2021 

Verhuisdag 

 

09-07-2021 

Zomervakantie 

 

 

http://www.hetfestivalzwolle.nl/
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Groepsverdeling 
Het nieuwe schooljaar 2021-2022 starten we met 27 groepen. De verdeling is als volgt: 
 

▪ 7 groepen 1-2 
▪ 3 groepen 3 
▪ 3 groepen 4 
▪ 3 groepen 5 
▪ 4 groepen 6 
▪ 4 groepen 7 
▪ 3 groepen 8 

 
Ook volgend schooljaar zullen er 7 groepen geplaatst worden buiten het hoofdgebouw. Gelukkig kunnen we weer 
gebruik maken van lokalen in de Boxem en de Krullevaar, waar de ervaringen prima zijn. Volgende week volgt er 
voor betrokken groepen meer informatie. 
 

Eindinfo 
Op het moment dat alles voor het volgende schooljaar duidelijk is, ontvangt u de Eindinfo. In de Eindinfo kunt u alles 
lezen over de afronding van het schooljaar én het schooljaar 2021-2022. Zo vindt u de klassenindeling, maar ook bij 
welke leerkracht (en) uw kind in de klas komt. 
 

Schoolreizen 
   Helaas gaan de schoolreizen dit schooljaar niet door. Het is onmogelijk om, na de zeer recente versoepelingen, 
   voor 24 groepen nog voor de zomervakantie reizen te organiseren. 

  MEC- muziek 

 

 

Actie tot aan de zomer  

Heb je al tijden het idee om een instrument te leren spelen. Dan is nu het juiste moment aangebroken. 

MEC muziek wil iedereen de mogelijkheid bieden om dit een kans te geven. Met onze tot-aan-de-zomer-
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actie betaal je de lessen die je afneemt tot aan de zomer, zonder een vaste inschrijving aan te gaan. Je 

kunt dus echt eerst kijken of het wat voor je is om een instrument te leren spelen. 

 

Wij weten wel zeker dat dit voor velen een heerlijk hobby is. Muziek maken is een fantastische 

uitlaatklep voor emoties en gevoelens. Ben je een echte doorbijter? Dan kun je in muziek alle kanten op 

en heerlijk uren draaien op je instrument. Neem les en geef een boost aan je skills. 

 

Mocht het je inderdaad zo goed bevallen dan krijg je bij ons voorrang in het nieuwe seizoen. Als je je 

inschrijft voor 10 juli, garanderen wij een passende lesplaats in het nieuwe seizoen. 

Schrijf je in via deze link!  

 

 

 

https://mecmuziek.us7.list-manage.com/track/click?u=1375cb8162ba14bf8f9ee59ac&id=08f92a6ae2&e=11b9efc229

