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Nieuwsbrief september 2021 
  

Het Festivalnieuws 

 

Beste ouder (s), 
Eindelijk is het dan zover! Op 25 september mag de samenleving de 1,5 
meter loslaten en dat betekent dat we weer ouders in de school mogen 
ontvangen. Voor nieuwe ouders is het zelfs een eerste kennismaking met 
onze fysieke school.  
 
                            “Op Het Festival doen we het samen!”  
 
Het team is dan ook blij dat we dinsdag 28 september onze informatie- 
avond over het schooljaar 2021 – 2022 live op school kunnen 
organiseren. Voor velen een eerste kennismaking met de leerkrachten 
van uw kind. Heeft u zich al ingeschreven via Parro? 
Op de homepage van onze website, www.hetfestivalzwolle.nl, kunt u nu 
ook een peuterpagina vinden, met nieuws over de allerkleinsten. 
 
Verder willen we u in Het Festivalnieuws informeren over de keuzes die 
we hebben gemaakt voor het inzetten van de subsidie NPO- gelden. 
Leerkrachten zijn een dag vrij geroosterd, maar wat doen zij nu precies 
op zo’n dag? Marjet Beldman, leerkracht groep 5c,  vertelt u in deze 
editie wat haar werkzaamheden zijn.  
Daarnaast zijn we voornemens om ons schoolplein te gaan vergroenen. 
Een projectgroep, samengesteld uit leerkrachten, medewerkers Doomijn, 
ouders en kinderen zullen aan de slag gaan om een mooi plan te 
ontwerpen. 
 
Kortom, hartelijk welkom op Het Festival ……eindelijk weer terug naar 
‘gewoon’! 

Dick Bremmer  

 directeur 

Editie oktober 2020 

 

Geplande 

evenementen 

27-9-2021 

- MR- vergadering 

- Start ‘Week tegen pesten’ 

28-9-2021 

Informatie- avond groepen 

4-10-2021 

Studiedag 

Alle kinderen zijn vrij 

6-10-2021 

- Voorlichtingsavond VO-  

   ouders groepen 8 

- Start Kinderboekenweek 

 

18-10-2021 t/m 22-10-21 

Herfstvakantie 

25-10-2021 

MR- vergadering 

2-11-2021 

Schoonmaakavond 

 

http://www.hetfestivalzwolle.nl/
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Corona 
Vanaf maandag 20 september vervalt de quarantaineplicht in het primair onderwijs bij een besmette leerling. Het 
advies om je bij klachten te laten testen bij de GGD blijft gelden. Klasgenoten van het besmette kind kunnen dus in 
principe allemaal naar school. Eventueel geldt een uitzondering voor kinderen, die in nauw contact zijn geweest in 
de privésfeer. De advisering hierover loopt altijd via de GGD. Zij overleggen met de contacpersonen van de 
school. Bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep kan de GGD nog wel aanvullende adviezen geven, 
waaronder indien nodig een quarantaine- en testadvies voor de hele groep of klas. 
 

Ouders weer welkom in school 
Het is al lang geleden, dat ouders de school mochten betreden en vanaf 25 september mag het dan eindelijk weer. 
Er zijn geen beperkingen meer. De anderhalve meter is immers losgelaten. Dat betekent dat u uw kind weer in de 
klas mag brengen. Wel vragen we u om uw kind door één ouder te laten brengen. 
In de kleutervleugel van Het Festival vragen we u voorlopig om via het jongenstoilet het gebouw te verlaten, één 
richtingsverkeer. De kleuters kunt u aan het eind van de dag halen op het schoolplein bij de buitendeur van hun 
lokaal. De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 worden door de leerkracht naar buiten gebracht. Ouders, wilt u 
buiten de hekken wachten? 
Ouders kunnen ook naar binnen bij onze nevenlocatie bij Triomundo. Bij locatie De Boxem mogen ouders op 
dinsdag en donderdag hun kinderen naar de klas  brengen. Wij conformeren ons hier aan het beleid van De Boxem. 
De overige groepen op de hoofdlocatie gaan naar binnen en naar buiten via de bekende deuren. 
 

 
Nationaal Plan Onderwijs…..aan het woord, Marjet Beldman  

Zoals eerder is beschreven in de Zomerinfo hebben we als school een plan geschreven 
om de impact van de coronacrisis op de ontwikkeling van leerlingen aan te pakken. Op 
het Festival wordt dit geld ingezet door te investeren in het team voor nog beter 
onderwijs voor onze leerlingen. 

Als jaargroep- voorzitter heb ik de opdracht gekregen om met de collega’s van de 
groepen vijf te gaan kijken hoe wij met deze uitdaging aan de slag kunnen. In de praktijk 
ben ik op dinsdag ambulant en door collegiale consultatie zetten we in op ‘good 
practice’; leren van en door elkaar. Daarnaast hebben we als jaargroep gekeken naar 
waar verbetering of verdieping mogelijk is. In samenwerking met de didactisch coach 
zullen dat de volgende punten zijn; vergroten van didactische vaardigheden en 
verantwoord differentiëren. In de groepen 5 zullen we dus vooral aan de slag gaan met 
het ontwikkelen van verdiepend instructie materiaal, voor bijvoorbeeld een verlengde 
rekeninstructie, het breder inzetten van ICT mogelijkheden en het stellen van 
verdiepende, activerende denkvragen. 

Daarnaast ben ik gedragsspecialist en bezoek ik op dinsdagochtend collega’s die een hulpvraag hebben over het 
gedrag van een leerling. Ik kijk mee, voorzie de collega van tips of wanneer er intensievere begeleiding nodig is kan 
dat ook het advies zijn. Zo’n bezoek is altijd aangekondigd bij betreffende ouders. 

Hartelijke groet, Marjet Beldman (leerkracht groep 5c) 
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Nieuw thema “Tussen hemel en aarde… 
Donderdag 9 september is de start geweest van het nieuwe thema ervaren 'Tussen 
hemel & aarde'. Een thema waarin de kleuters zich zullen richten op de boerderij, 
maar daar ook de diepgang in zullen gaan zoeken. Denk aan waar kaas vandaan 
komt en eet iedereen eigenlijk wel (varkens)vlees? 

In de groepen 3 tot en met 8 gaan de kinderen ontdekken wat de vijf 
wereldgodsdiensten zijn, de kenmerken die hierbij horen en wie weet wat ze nog 
meer gaan ontdekken. Een geschikt thema voor gastlessen en uitstapjes ook. Het 
belooft een interessant thema te gaan worden! Een thema dat naadloos aansluit 
bij onze openbare identiteit.  

 
 

 

 

 

Graag informeren wij jullie over een aantal onderwerpen.  

Koptelefoons (‘oortjes’)  
Sinds enkele jaren zet school steeds meer Chromebooks in bij het onderwijs. Een bijeffect is (ongewenst) geluid in 
de klas. Vanuit school kwam dan ook het verzoek aan de Stichting om éénmalig, voor alle kinderen uit groep 3 tot 
en met 8, eenvoudige koptelefoons (‘oortjes’) te financieren. Als bestuur hebben we hier positief op gereageerd. 
Voor de ouders is het goed om te weten dat wij deze uitgave mogelijk maken vanuit de aanvullende inkomsten 
uit het inzamelen van oud papier in de wijk. We gebruiken hiervoor niet de inkomsten uit de ouderbijdrage. Uit 
de inkomsten van de gemeentesubsidie op ingezameld oud papier hebben we de laatste jaren meer leuke 
investeringen ten behoeve van de leerlingen kunnen doen. Voorbeelden zijn speelgoed op het schoolplein, shirts 
van Het Festival voor sportwedstrijden, de geluidsinstallatie, leesboeken voor de schoolbieb en dan nu dus 
eenmalig voor alle leerlingen (groep 3 t/m 8) de ‘oortjes’.  
 
Ouderbijdrage schooljaar 2021-2022 
Binnenkort ontvangt u de brief met de gegevens over het betalen van de ouderbijdrage, deze bedraagt dit  
schooljaar weer € 40,- per leerling. Met de inkomsten uit de ouderbijdragen kan de Stichting de tijd van de 
kinderen op school nog leuker en plezieriger maken. Voorbeelden zijn het vieren van Sinterklaas, Kerst en Pasen, 
het aankleden van de school rond de themaweken door de Deco-groep, het organiseren van Talentontwikkeling 
op de vrijdagen, het aanschaffen van ‘Kracht van Acht’ materialen (boeken, spellen en bijbehorende kisten) en de 
aanschaf van een nieuw leesboek per klas met de Kinderboekenweek. Ook zorgen we er elk jaar voor dat de 
kinderen uit groep 8 met een spetterend eindfeest afscheid kunnen nemen van de school. Al deze aanvullingen 
op het onderwijs zijn alleen mogelijk dankzij de door jullie betaalde ouderbijdrage. Wij danken jullie, namens de 
kinderen, hartelijk voor deze steun! 
 
Bestuurswisselingen  
Na jarenlange trouwe en enthousiaste inzet heeft Hans Mulckhuyse het stokje inmiddels overgedragen en ook 
Renate Meijers treedt na vele jaren uit. Wij zullen hun inhoudelijke bijdrage, ervaring en gezelligheid missen en 
danken hen voor hun inzet en betrokkenheid. Hun opvolgers stellen zich hieronder aan u voor:   
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Hallo, mijn naam is Marieke Gielen. Ik heb twee dochters op Het Festival: Ella (8 jaar) zit in groep 5 
en Lieselot (10 jaar) in groep 7. Dit jaar voor ons geen ritjes naar het Festival, maar naar de Boxem 
en Krullevaar (TrioMundo). Ik ben sinds een aantal maanden aangesloten bij de Stichting 
Oudergelden. Leuk en interessant om met elkaar te bedenken hoe we de ontvangen oudergelden 
het beste kunnen inzetten.  

 
Hallo, mijn naam is Huib Belksma, vader van Aiden (8) uit groep 5A en Wick (16) en Iza (15). Met 
veel plezier maak ik al enkele maanden deel uit van het bestuur van de Stichting. Ik probeer op die 
manier samen met de andere bestuursleden de vrijwillige ouderbijdrage zo goed mogelijk in te 
zetten. Ik vind het erg leuk vrijwilligerswerk en krijg daardoor veel mee van wat er allemaal speelt 
in en rondom Het Festival.   

 

Hoi, ik ben Erkan Kara, de vader van Alim (10 jaar, groep 7) en Narin (7 jaar, groep 4). Net als 
Marieke en Huib ben ik als vrijwilliger ook nieuw binnen de Stichting. Het is reuze fijn om deel uit te 
maken van een groep enthousiaste ouders die de komende jaren de stichting sturing willen geven.  

 
 
 

Tot slot 
Zijn jullie benieuwd naar wat de stichting afgelopen schooljaar allemaal heeft gefinancierd en welke ideeën er zijn 
voor komend jaar?  Op 28 oktober zal de algemene ledenvergadering online plaatsvinden. We willen jullie de 
mogelijkheid geven daaraan deel te nemen. Tijdens deze vergadering bespreken we het financieel verslag van 
afgelopen schooljaar en lichten we de begroting voor het lopende schooljaar toe. De stukken staan uiterlijk op 25 
oktober op de website van school. We hopen op een grote online opkomst. Vanaf 20.15 uur gaan wij van start. U 
kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar: stbohetfestival@gmail.com 
 
Mocht u een vraag hebben aan de Stichting, spreek gerust één van ons aan op school. U kunt uw vragen ook 
mailen naar: stbohetfestival@gmail.com 
 
We horen graag van jullie! 
 
Met hartelijke groet, 
namens de Stichting Beheer Oudergelden Het Festival 

 

Erkan Kara 
Huib Belksma 
José van der Vegte 
Marieke Gielen 
Renate Meijers 
Roelof Jousma 
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