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Beste ouder (s),
U heeft het vast meegekregen; met een mix van oude en nieuwe
coronamaatregelen wil het kabinet de sterke stijging van het aantal
besmettingen tegengaan en de druk op de zorg verlichten. Voor het
basisonderwijs zijn er op dit moment geen specifieke maatregelen. Op dit
moment blijven de deuren dan ook open voor de ouders van onze
leerlingen. Wel vragen we om het advies om anderhalve meter afstand te
houden zoveel als mogelijk op te volgen én het is niet verplicht om uw
kind tot in de klas te brengen…
Wat landelijk en dus ook bij OOZ een groot probleem is, is het feit dat er
bijna geen invalleerkrachten meer beschikbaar zijn. Veel invalkrachten
hebben door de NPO- subsidies een baan gevonden, met als gevolg dat
directies genoodzaakt zijn om klassen te verdelen of naar huis te sturen.
Op Het Festival proberen we eerst intern een oplossing te vinden en dat
is gelukkig tot nu toe nog steeds gelukt.
Vorige week hebben we het eerste thema afgesloten en nu zijn de
voorbereidingen in volle gang voor de feestmaand december, waarin de
werkgroepen Sint en Kerst twee scenario’s voorbereiden. Een scenario
mét aanwezigheid van ouders en eentje zonder ouders. Laten we hopen
dat we met elkaar kunnen genieten van de evenementen.
Dick Bremmer
directeur

29-11-2021
MR- vergadering
3-12-2021
Sinterklaasviering
23-12-2021
Kerstviering
IKC- avond ouders
Op woensdag 24 november staat er een
IKC- avond op de agenda.
We willen u graag informeren over de
werkwijze op IKC Het Festival. Wat zijn
bijvoorbeeld de werkzaamheden van
onze intern begeleiders, onze
onderwijsregisseur? Hoe hebben we de
organisatie- structuur vormgegeven?
Waar houdt de werkgroep ICT zich mee
bezig en de Stichting Beheer
Oudergelden? Of komt u kennismaken
met de nieuwe manager van Doomijn?v
Voor meer info, zie verder de
uitnodiging die u woensdag 3 november
per mail heeft ontvangen. deze
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vormgegeven? Waar houdt
de werkgroep ICT zich mee
bezig en de Stichting Beheer
Oudergelden? Of komt u

Lampionnen
Er zullen geen lampionnen voor Sint-Maarten gemaakt worden door de groepen 1-2. In de groepen 3 en 4 hebben de
leerlingen zelf de keuze of zij een lampion willen maken. De groepen 5 t/m groep 8 maken ook geen lampion.

Nationaal Plan Onderwijs…..aan het woord, Astrid Werkhoven
Zoals eerder is beschreven in de Zomerinfo heeft Het Festival een plan geschreven om de
impact van de coronacrisis op de ontwikkeling van leerlingen aan te pakken. Op het Festival
wordt dit geld onder meer ingezet door te investeren in het team voor nog beter onderwijs
voor onze leerlingen.
Als rekencoördinator in opleiding is mij gevraagd om me bezig te houden met het
rekenonderwijs op Het Festival, voornamelijk in de groepen 5 t/m 8. Hiervoor is een
stuurgroep rekenen gemaakt, waar de intern begeleiders, rekenspecialist en
leerteamvoorzitters 3 en 4 in zitten. Eén van onze doelen is dat we ons richten op de
rekenopbrengsten van leerlingen op 1S- niveau (uitstroom naar havo/ vwo). Onder de naam
'verantwoord differentiëren', is er een plan geschreven voor deze onderwijsverbetering.
We zijn ook bezig het rekenonderwijs op Het Festival in kaart te brengen. We krijgen hiervoor begeleiding van een
reken adviesbureau. Eén van de onderdelen van het in kaart brengen van de school, is het afleggen van
klassenbezoeken tijdens rekenlessen. We zijn daarnaast bezig met het team, om een visie op goed rekenonderwijs te
vormen.
Op de vrijdagen ben ik daarom ook ambulant en heb ik tijd om me met deze rekeninhoudelijke zaken bezig te
houden, erg interessant!
Hartelijke groet,
Astrid Aalbers-Werkhoven

Anti- pestcoördinatoren
De afgelopen week hebben wij ons aan alle groepen voorgesteld met als doel: de leerlingen laten weten dat wij
komend schooljaar de anti-pestcoördinatoren van Het Festival zijn.
Het stimuleren van gewenst gedrag helpt om pesten tegen te gaan en bevordert een positieve sfeer in de groep. Op
school werken wij met 'De Kracht van 8', daarnaast besteden wij aandacht aan 'De week tegen pesten'.
Wij hebben aan de hand van een kort poppenspel tussen ‘de jakhals en de giraf’ aan de groepen 1 t/m 4 laten zien
wat pesten is en wat je ertegen kan doen.
In de groepen 5 t/m 8 hebben we een videofragment van rapper Snelle laten zien, die vertelde over zijn pest
verleden. Aan de hand van een PowerPoint zijn we verder de diepte ingegaan over het verschil tussen plagen en
pesten en de eventuele gevolgen hiervan.
Wij hebben in alle groepen uitgelegd wat onze rol is en wanneer wij ingeschakeld kunnen worden. Belangrijk om te
weten is dat de leerkracht eerste aanspreekpunt is voor de leerlingen!
Juf Desi & Juf Darja
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Week van respect
Volgende week is het de Week van het Respect. In deze week richten wij ons, net als tijdens
de kracht van 8 activiteiten, op het hebben van respect voor een ander. Respectvol
samenleven, hoe ga je met een ander om en hoe wil je dat er met jou omgegaan wordt,
begint op school. Aan een aantal kinderen is gevraagd wat respect hebben voor elkaar
eigenlijk precies is.
Niek (groep 6): "Respect hebben is lief zijn voor andere mensen en rekening houden met
elkaar."
Lara (groep 6): "Respect is zijn wie je wilt zijn en elkaar accepteren. Iedereen is anders."
Sietse (groep 6): "Respect is belangrijk omdat andere mensen anders buitengesloten worden.
Als je buitengesloten wordt, is dat geen fijn gevoel."
Jayda (groep 6): "Respect is belangrijk omdat iedereen anders is. Als je respect hebt, ben je
lief voor elkaar en denk je aan een ander."
Volgende week gaan we er nadrukkelijk mee aan de slag!

Deze foto

MR- nieuws
Op 25 oktober heeft de MR weer vergaderd. Hierbij willen we u informeren over de belangrijkste onderwerpen die
we behandeld hebben. Tevens zal Bernique Horstman zich verder aan u voorstellen als MR lid binnen de
personeelsgeleding.
Nieuwe ouderleden
In het vorige Festivalnieuws heeft u kunnen lezen dat we op zoek zijn naar twee nieuwe ouders binnen de MR. We
hebben daarop één aanmelding ontvangen. Deze ouder is uitgenodigd om de eerst volgende vergadering deel te
nemen. In een later Festivalnieuws zal deze ouder verder aan u voorgesteld worden. Dit betekent dat we nog steeds
op zoek zijn naar een betrokken ouder die mee actief mee wil denken en praten over belangrijke thema’s binnen de
school. Bent u dat? Aanmelden kan via mr@hetfestivalzwolle.nl
Corona
Gelukkig is het op dit moment rustig met Corona besmettingen binnen de school. Wel zijn er docenten met
verkoudheidsklachten die tijdelijk niet inzetbaar zijn als ze in afwachting van hun testuitslag zijn. De invalpool van
OOZ is een stuk kleiner geworden, doordat veel invalkrachten door de NPO- gelden een baan hebben gevonden
binnen OOZ.
MR Jaarverslag en -vergadering
De statuten van de MR schrijven voor dat we elk jaar een jaarverslag opstellen en een jaarvergadering organiseren.
Het jaarverslag is door de MR vastgesteld en is voor belangstellenden in te zien bij de directie van de school. Helaas
hebben zowel de Stichting Beheer Oudergelden als de MR geen aanmeldingen ontvangen voor hun
jaarvergaderingen. Deze zijn daardoor niet door gegaan. We hopen volgend jaar op meer belangstelling.
Parro communicatieplan
Om te zorgen dat elke leerkracht binnen Het Festival op dezelfde wijze gebruik maakt van de communicatie app
Parro is er door de ICT werkgroep een zogenaamd communicatieplan opgesteld. Nadat deze door de regiegroep van
Het Festival is behandeld, is deze voorgelegd aan de MR. We hebben nog een aantal suggesties kunnen doen en
deze zullen verwerkt worden in de definitieve werkwijze.
Beredeneerd aanbod groep 1-2
Voor de groepen 1 en 2 zijn voor de leerlijnen Taal, Rekenen en Motoriek op basis van de jaarprogramma’s op detail
niveau leerdoelen vastgelegd. Dit is gedaan binnen het leerlingvolgsysteem ParnasSys. De leerkracht kan zo per
leerdoel op een objectieve manier bepalen of een kind dit leerdoel al beheerst of niet. Deze uitkomsten worden
gebruikt om per leerling het aanbod te bepalen, gesprekken met ouders te voeren of indien nodig met specialisten
binnen de school.
De volgende MR vergadering zal gehouden worden op 29 november. Tijdens deze vergadering zullen we het ICT
beleid van de school gaan behandelen. Belangstellenden zijn welkom om de vergadering bij te wonen. Aanmelden
kan via mr@hetfestivalzwolle.nl.
Met vriendelijke groet namens alle MR leden,
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Mark Burgman- voorzitter

Even voorstellen….Bernique Horstman
Mijn naam is Bernique Horstman. Ik werk sinds 2014 op Het Festival. Ik geef vijf dagen per week,
met veel plezier, les aan groep 1/2b.
Sinds begin dit schooljaar zit ik in de MR van IKC Het Festival. Graag wil ik, samen met ouders,
meedenken en meepraten om een constructieve bijdrage te leveren aan het beleid bij ons op
school. Verder zie ik een plek binnen de MR als aanvulling op mijn werkzaamheden om er voor te
zorgen dat alle leerlingen en leerkrachten met plezier naar school gaan.
Mijn eerste ervaringen met de MR zijn erg positief. Een betrokken groep ouders en leerkrachten
die het belangrijk vinden dat ouders, leerlingen en leerkrachten zich gehoord en gezien voelen.
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