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Beste ouders,  
 

Van harte welkom op Integraal Kind Centrum 
(IKC) Het Festival! 
 
De eerste schooldag van uw zoon of dochter komt steeds dichterbij.  
Wij hopen dat u en uw kind hier net zo naar uitkijken als wij.  
Tijdens het kennismakingsgesprek heeft u al veel informatie gekregen over onze school. Maar mogelijk heeft u 
nog vragen, zoals: wat gebeurt er in de klas, hoe verloopt een schooldag en wat wordt er van mij als ouder 
verwacht?  Daarover vindt u in dit boekje meer informatie, inclusief een checklist voor de eerste schooldag.  
 
Welbevinden, Leren en Ervaren zijn de drie pijlers van Het Festival;  
goed onderwijs laat jonge kinderen leren door te doen, te ontdekken, te experimenteren en (samen) te spelen.  
 
Hierbij kunnen zij laten zien waar hun interesses liggen en welke vaardigheden ze al beheersen. Daarnaast 
ontwikkelen zij nieuwe vaardigheden op zowel sociaal- als cognitief gebied en worden nieuwe interesses 
gewekt.  
Het is van belang dat de leerkracht samen met de kinderen een uitdagende en betekenisvolle leeromgeving 
creëert, waarin kinderen zich kunnen verwonderen, waar ze worden uitgenodigd om te spelen en te 
ontdekken. Op deze wijze zal de leerkracht inzicht krijgen in de zone van de naaste ontwikkeling van de leerling 
en daarnaar handelen.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
De leerkrachten van groep 1/2 
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Checklist  
Voor het eerst naar school  
 

 

 
 
 
 
 
 

Nadat uw kind is ingeschreven op Het Festival neemt de 
leerkracht, ongeveer twee weken voor de eerste 
schooldag, contact met u op. Samen met de leerkracht 
spreekt u één wendag af. Tijdens deze wendag kan uw 
kind kennismaken met de leerkracht, zijn of haar 
klasgenoten en de dagelijkse activiteiten op school.  
 
De eerste tijd op school is gevuld met nieuwe indrukken. 
Om uw kind makkelijker te laten wennen, leest u 
hieronder wat u kunt voorbereiden.  
 

• De bibliotheek heeft verschillende 

prentenboeken over de eerste schooldag. Het is 

leuk en nuttig deze, voor de eerste schooldag, 

samen met uw kind te lezen.  

• Zowel voor uw kind als voor de leerkracht is het 

ideaal wanneer uw kind zelfstandig naar het 

toilet kan gaan, zijn/haar handen kan wassen en 

zich kan omkleden voor bijvoorbeeld 

gymlessen. We vragen u hier alvast thuis mee te 

oefenen.  

• Label gymschoenen, jassen, rugtas en andere 

persoonlijke eigendommen, zodat we verloren 

spullen weer kunnen teruggeven aan de juiste 

eigenaar.  

 

• Gymschoenen zonder veters zijn het handigst, 

bijvoorbeeld gymschoenen met klittenband. 

Gymkleding is nog niet nodig. De 

gymschoenen blijven op school gedurende het 

schooljaar.  

• Denkt u ook alvast na over welk eten en 

drinken u mee wilt geven. Met een 

broodtrommel, fruit, twee bekers en een 

(rug)tas begint uw kind goed voorbereid aan 

de eerste schooldag.  

• Het Zwols Overdrachtsformulier. Dit formulier 

krijgt u mee als uw kind op de kinderopvang 

heeft gezeten en mag ingeleverd worden bij 

de leerkracht van uw kind.  
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De eerste schooldag 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

De deur gaat om 08:15 uur open. De lessen starten om stipt 08:30 uur. Graag zien wij uw kind op tijd in de klas. 

 

• De leerlingen zijn op maandag, dinsdag en donderdag om 14:40 uur vrij. Op woensdag en vrijdag om 

12:30 uur.  

• Uw kind krijgt een eigen stoel. Op de eerste schooldag wordt er een foto gemaakt die, met de naam 

van uw kind, daarna op de stoel komt. Ook zal er een foto op de kapstok komen te hangen, waar uw 

kind zijn/haar jas op kan hangen. De tas kan bovenop de kapstok worden geplaatst of in de daarvoor 

bestemde bakken. Daarnaast zal uw kind een eigen plankaartje (voor het kiezen van activiteiten in de 

klas) krijgen met zijn of haar foto erop.  

• De kinderen hebben in de ochtend een korte pauze waarin zij fruit kunnen eten. Tussen de middag is 

er een lange lunchpauze en eet uw kind zijn/haar brood op met de leerkracht of overblijfouders in de 

klas. We moedigen u graag aan om uw kind een lekkere, gezonde maaltijd en tussendoortjes mee te 

geven. Zorg voor een apart bakje voor de ochtendpauze en de lunch. Dit voorkomt dat uw kind alles al 

opeet tijdens de eerste pauze 

• De kinderen gymmen op dinsdag of woensdag in het speellokaal op school onder leiding van een 

vakdocent gym. Op maandag of donderdag hebben zij hier een spelles. Bij regenachtige dagen zullen 

zij ook spelen in dit speellokaal. 

• Het is handig om een setje reservekleren aan uw kind mee te geven, gelieve in een plastic tas in 

zijn/haar eigen (rug)tas. Uw kind kan iets te enthousiast in de regenplassen hebben gesprongen of er 

is een ander ‘ongelukje’ gebeurd.  
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Een dag in groep 1/2 
 
Samenhang in het onderwijsaanbod vergroot de onderwijskwaliteit, omdat het de leerstof/leerdoelen voor leerlingen 
betekenisvoller en begrijpelijker maakt. Kennis en ervaringen worden beter verwerkt en onthouden. Dit is de reden 
waarom IKC Het Festival gekozen heeft voor thematisch onderwijs. In de onderbouw worden de pijler Leren en de pijler 
Ervaren met elkaar verbonden. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Speelwerkles en ZWING 

Na de kring op de inloop volgt een speel/werkles of 
gaan de kinderen buiten spelen. Tijdens de 
speel/werkles kiezen de kinderen met hun eigen 
kaartje op het kiesbord. Vervolgens gaan ze in deze 
hoek of met dit materiaal spelen/werken. Tijdens 
deze speel/werklessen kan de leerkracht met een 
klein groepje aan het werk op niveau (ZWING) en 
vindt er spelbegeleiding plaats door de leerkracht. 
 

Buiten spelen 
We spelen elke dag buiten met de kinderen. Op de 
lange dagen kan dit twee keer zijn. Minstens één 
keer in de week gymmen ze in het speellokaal. Bij 
slecht weer vervalt het buiten spelen en hebben de 
kinderen les in het speellokaal.  
 

Kracht van 8 
Wij zijn een Kracht van 8-school. Dit betekent dat 
wij de hele dag bezig zijn met de verschillende 
krachten die hierbij horen. Daarnaast wordt hier 
één keer per week extra aandacht aan besteed in 
de vorm van een les/activiteit.  
 

De dag start in de kring  

De stoelen, voorzien van de namen van de 
kinderen, staan al klaar in de kring. We delen de 
verhalen van de kinderen, bespreken het 
dagritme, zingen en doen een taal- of 
rekenactiviteit. Is er een leerling jarig? Dan gaan 
we zingen en kan een kleine traktatie worden 
uitgedeeld. Ouder(s) van de jarige leerling 
mogen nog even blijven om de viering bij te 
wonen.  
 

De dag start met een inloop 

Wanneer we niet met de kring beginnen, 
starten we met een ’inloop’. De stoelen staan al 
aan de verschillende tafels en de kinderen 
mogen bij binnenkomst meteen gaan kiezen bij 
het kiesbord. Daarna mogen ze direct gaan 
spelen. Hierbij mogen ze op de stoel gaan zitten 
die bij de tafel van de gekozen activiteit staat.  
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Een dag in groep 1/2  
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Ervaren 

Om te komen tot een breed en gefundeerd 
leerstofaanbod (pijler Leren) voor de groepen 1/2, 
wordt er gewerkt met een themaplanning waarin 
doelstellingen in activiteiten worden uitgewerkt. 
Deze vier domeinen van de Stichting Leerplan 
Ontwikkeling (SLO) vormen het uitgangspunt voor de 
verschillende thema’s: 
-Mens en samenleving  
-Ruimte 
-Tijd 
-Natuur en techniek  
In de maanden november en december worden de 
thema’s Sinterklaas en Kerst uitgewerkt. De 
kinderopvang en de peuterspeelzaal Doomijn sluiten bij 
alle thema’s aan. 
De thema’s vinden schoolbreed plaats en worden aan 
het begin van het schooljaar ingepland. De 
kinderopvang en peuterspeelzaal van Doomijn sluiten 
bij alle thema’s aan.  
 

Talentontwikkeling 

In groep 1/2 maakt uw kind kennis met talenten door 
samen met elkaar te ontdekken wat talenten zijn.  Elke 
vrijdag mag uw kind zijn of haar eigen speelgoed 
meenemen. Speelgoed waarmee hij/zij samen kan 
spelen met andere kinderen. 
Gedurende het schooljaar worden er zes workshops 
aangeboden om de leerlingen andere talenten te laten 
ontdekken.  

 
 
 

Leerlingvolgsysteem  

De ontwikkeling van de leerlingen wordt nauwkeurig 
gevolgd. De observaties van uw kind worden in het 
digitale leerlingvolgsysteem in Parnassys beschreven.  
Hierdoor krijgt de leerkracht een goed zicht op 
vorderingen, eventuele achterstanden en prestaties. Dit 
leerlingvolgsysteem sluit volledig aan bij hoe het 
kleuteronderwijs wordt vormgegeven op het Festival.  
 
Sommige leerlingen hebben behoefte aan extra 
begeleiding of meer uitdaging naast het vaste 
programma. Voor deze leerlingen kijken de leerkrachten 
en de intern begeleider naar ‘onderwijs op maat’. We 
doen dit altijd in overleg met u als ouder(s). 
 

Het einde van de dag 
De leerlingen verlaten één voor één de klas via de 
buitendeur van elk klaslokaal. De leerlingen worden pas 
meegegeven als er (oog)contact is geweest met de 
ouder(s). De leerlingen die naar de BSO van Doomijn 
gaan, worden door de medewerkers uit de klas 
opgehaald. 
 
Agenda 
In elke klas ligt een agenda. Wilt u hierin noteren welke 
dagen uw kind naar de BSO gaat en indien iemand 
anders uw kind ophaalt? Verder vinden we het ook 
prettig dat u in de agenda noteert als uw kind een dag 
afwezig is, eerder wordt opgehaald of later wordt 
gebracht, in verband met een afspraak.   
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Contact met school en leerkracht  
 
Goede communicatie tussen school en ouder(s) is van groot belang. U kunt altijd een afspraak maken met de leerkracht 
van uw kind; per e-mail of Parro en tijdens het halen of brengen van uw kind. Ook moedigen wij u aan om ons feedback 
te geven, leren doen we van elkaar.  
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Vaste contactmomenten met de leerkracht 

• Intakegesprek: ongeveer zes weken na de start 

in groep 1/2. 

•  Ontwikkelingsgesprekken: drie keer per 

schooljaar, waar nodig vaker. Bij deze  

ontwikkelingsgesprekken is het kind zelf ook 

aanwezig.  

 

Thuis op de hoogte blijven 

• Het ouderportaal in Parnassys. Hier vindt u 

nieuws over uw eigen kind, zoals rapporten, 

verzuim en gespreksverslagen. Zodra uw kind 

naar school gaat, krijgt u een inlogcode voor dit 

portaal. Mocht u deze code niet hebben 

ontvangen, dan kunt u even contact opnemen 

met onze conciërge, Wim Dulos.  

 

 

• Maandelijks ontvangt u onze digitale nieuwsbrief, 

deze staat ook op de website. 

• Iedere klas heeft een eigen Parro app. De 

leerkracht van uw kind zal u hiervoor uitnodigen. In 

deze app worden bijvoorbeeld foto's geplaatst van 

bijzondere activiteiten of gebeurtenissen in de klas, 

nadat u hiervoor toestemming hebt gegeven (AVG). 

• Op onze website www.hetfestivalzwolle.nl vindt u 

meer informatie, o.a. de schoolgids, de 

ouderkalender en de actuele agenda. 
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Ouderbetrokkenheid 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ouderhulp 

Ouders die zin en tijd hebben om actief mee te helpen op 
onze school, nodigen wij van harte uit. Ze kunnen helpen bij 
het knutselen of het werken tijdens de thema’s, koken met 
groepjes kinderen, met ze timmeren of iets vertellen over 
hun werk.  
Actieve ouders die het leuk vinden om activiteiten te 
organiseren, kunnen lid worden van één van de vele 
ouderhulpgroepen van de school. Deze oudergroepen 
organiseren o.a. de gezamenlijke paasmaaltijd op onze 
school, het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, de laatste 
schooldag en de sportdag. 
 
Afsluiting thema's 
Elk thema wordt opgestart of afgesloten met ouders. De 
invulling van een opening of een afsluiting is wisselend, 
hierbij kan er gedacht worden aan een voorstelling, 
tentoonstelling, film of dans, waarbij de leerlingen laten zien 
wat zij hebben geleerd. Zie hiervoor onze schoolkalender.  

 
Medezeggenschapsraad 
De medezeggenschapsraad (MR) geeft ouders en personeel 
de kans om mee te praten over zaken die voor de 
school belangrijk zijn. Hierbij valt te denken aan het 
schoolplan, het formatieplan en bijvoorbeeld personele 
aangelegenheden. 
De MR moet er bovendien op letten dat zaken die voor de 
school als geheel belangrijk zijn ook openbaar gemaakt en 
besproken worden.  

 

 
Stichting Beheer Oudergelden 

De vrijwillige ouderbijdrage, welke jaarlijks van de ouders 
wordt gevraagd, wordt gebruikt om diverse feestelijke, 
culturele en sportieve activiteiten te bekostigen. Bijvoorbeeld  
Sinterklaas- en Kerstfeest, afscheid van groep 8, bezoek aan 
tentoonstellingen, excursies, maar ook kosten die gemaakt 
worden in het kader van het concept van ‘de Kracht van 8’ en 
talentontwikkeling.  
Deze activiteiten worden niet uit het schoolbudget betaald, 
maar van de ouderbijdrage. Voor schoolreisjes geldt een 
afzonderlijke bijdrage. De ouderbijdrage is belangrijk, omdat 
zonder financiële ondersteuning deze activiteiten niet 
georganiseerd kunnen worden. 
Meer informatie over de Stichting Beheer Oudergelden van 
het Festival kunt u vinden op de website van het Festival 
onder het hoofdstuk ‘Informatie’. U kunt contact opnemen 
met het bestuur door één van de leden aan te spreken of te 
mailen naar: stbohetfestival@gmail.com. 
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IKC Het Festival 
Sportlaan 6 
8044PG Zwolle 
038-4203287 
Directie: 
d.bremmer@ooz.nl 
www.hetfestivalzwolle.nl 
 


