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Beste ouder (s),
Al snel na de editie van september leest u nu het Festivalnieuws van
oktober. Het blijft namelijk de bedoeling dat we u aan het begin van elke
maand informeren over wat ons allemaal op Het Festival bezighoudt.
Op dinsdag 28 september stond de informatie- avond op de kalender.
Het team heeft ervan genoten om zoveel belangstellende ouders live te
mogen begroeten. Enthousiaste ouders lieten weten dat ze blij waren om
eindelijk weer ‘gewoon’ naar Het Festival te kunnen.

2-11-2021
Schoonmaakavond

Kinderboekenweek 2021

Verder in dit nieuws, leest u een bijdrage van de MR, maar ook van
leerkracht Ellen Schutten. Zij vertelt over haar werkzaamheden voor de
groepen 3 op haar ambulante maandag.
Mooi is ook om te vermelden dat we één van de 4 pilotscholen zijn in
Zwolle, die mee mag doen aan het 2+1+2 beweegconcept van
Sportservice. Nog meer bewegen dus op Het Festival.
Nog een week en we gaan genieten van een welverdiende herfstvakantie.
Alvast een prettige vakantie gewenst!
Dick Bremmer
directeur

Deze week hebben de groepen 1-2
genoten van een voostelling, waarbij het
boek “Boer Boris’ centraal stond.
Een muzikale, humoristische voorstelling
over je best doen, eerlijk zijn en durven.
Toevallig of niet; we zijn net gestart in
de Kracht van 8 met kracht 2: Eerlijk zijn.
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Nationaal Plan Onderwijs…..aan het woord, Ellen Schutten
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 jaargroep- voorzitter heb ik de opdracht gekregen om met de collega’s van de
groepen 3 te gaan kijken hoe wij met deze uitdaging aan de slag kunnen. In de praktijk
ben ik op maandag ambulant en door groepen over te nemen kunnen we, als collega’s,
bij elkaar in de groepen kijken en op die manier leren we van en met elkaar.
Daarnaast hebben we als jaargroep 3 gekeken naar waar verbetering of verdieping
mogelijk is. In samenwerking met de didactisch coach zullen dat de volgende punten
zijn; de overgang van groep 2 naar groep 3 soepeler laten verlopen door middel van het
toepassen van verschillende werkvormen op het gebied van rekenen en taal. Hierbij
kunt u denken aan de inzet van speelleermateriaal en individueel/ gezamenlijk lesstof
verwerken op een spelende manier. Verder zullen de kinderen via de werkvorm ‘bewegend leren’ aan de slag gaan
met de rekenvoorwaarden.
Hartelijke groet,
Ellen

MR- nieuws
Dit is de eerste update van de MR die ik u als nieuwe voorzitter mag geven. Na inmiddels 4 jaar als ouderlid in de MR
te hebben gezeten, kijk ik er naar uit om de laatste twee jaar van mijn zittingstermijn de rol van voorzitter te gaan
vervullen. De MR bedankt Remko Bakker voor de energie en tijd die hij de afgelopen jaren als voorzitter aan de MR
heeft besteed. Remko zal nog tot het einde van het kalenderjaar bij de MR betrokken blijven om een soepele
overdracht te realiseren.
Tijdens de laatste MR vergadering hebben we afscheid genomen van Darja Dikkers, haar plek in de
personeelsgeleding is overgenomen door Bernique Horstman. We bedanken Darja voor haar inzet en wensen
Bernique veel succes!
Nieuwe leden gezocht!
Op dit moment hebben we twee vacatures binnen de oudergeleding. Bent u geïnteresseerd om betrokken te zijn bij
het reilen en zeilen binnen de school en wilt u hier op een constructieve wijze een bijdrage aan leveren? Stuur dan
voor 18 oktober een korte motivatie naar mr@hetfestivalzwolle.nl Indien er meer kandidaten dan vacante posities
zijn schrijven onze statuten voor dat er een verkiezing gehouden zal worden onder de ouders.
Jaarvergadering
Bent u benieuwd welke onderwerpen de MR het afgelopen schooljaar heeft behandeld, dan informeren wij u daar
graag over tijdens onze jaarvergadering. De jaarvergadering zal op 28 oktober aansluitend aan de jaarvergadering
van de Stichting Beheer Oudergelden plaatsvinden via Teams. Meer informatie over de jaarvergadering van de
Stichting Beheer Oudergelden kunt u lezen in de vorige editie van Het Festival Nieuws. Aanmelden voor de MR
jaarvergadering kan via mr@hetfestivalzwolle.nl.
Enquête zichtbaarheid MR
Voor de zomervakantie hebben wij u een vragenlijst gestuurd met enkele vragen rondom de bekendheid en
zichtbaarheid van onze MR. 85 ouders hebben deze vragenlijst ingevuld, waarvoor dank! Een samenvatting van de
uitkomsten zullen we binnenkort via Het Festival Nieuws met u delen.
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Jaarplan 2021-2022
Tijdens de eerste MR vergadering van dit schooljaar hebben we het jaarplan van dit schooljaar doorgesproken en
vastgesteld. Dit jaarplan is gebaseerd op het meerjarenplan van de school en bouwt voort op de diverse evaluaties
over hoe het gaat met de kinderen op school. Naast het jaarplan is er dit jaar ook nog een Nationaal Onderwijs Plan
waarmee scholen invulling geven aan het herstellen van eventuele (leer) achterstanden die er zijn opgelopen tijdens
de Corona crisis.
Mocht u vragen hebben aan de MR of input willen leveren dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.
Ons e-mailadres is mr@hetfestivalzwolle.nl. Indien u liever persoonlijk met iemand van de MR spreekt dan kunt u dit
via bovengenoemd e-mail adres kenbaar maken.
Mark Burgman
Voorzitter MR

Traktaties
Kinderen krijgen in een schooljaar al snel 25 traktaties. Trakteren
mag ook, want jarig zijn is feest!
Uw kind staat even in het middelpunt en mag trots wat lekkers of
iets leuks uitdelen. Er wordt gezongen en iedereen is blij. Toch is
het wel goed om traktaties voor op school klein en gezond te
houden.
Op het Festival zien we graag dat er gezond getrakteerd wordt. Gezonde traktaties zijn net zo leuk én net zo lekker.
Ideeën voor geschikte traktaties vindt u op www.party-kids.nl.

Meer bewegen op het Festival!
Bewegen op school vinden we erg belangrijk, zowel tijdens de gymlessen maar ook gedurende de dag. Het Festival is
één van de vier pilotscholen in Zwolle, die mee mag doen met het
nieuwe beweegconcept: het 2 + 1 + 2 model.
Ons doel daarbij is zoveel mogelijk kinderen minimaal 2 + 1 + 2 = 5
uur (beter) laten bewegen.
Hoe wordt dit zichtbaar tijdens dit schooljaar op het Festival naast
de reguliere gymlessen? Het eerste waar we na de herfstvakantie
mee starten is het Pauze Beweeg Pakket. Dit gebeurt in
samenwerking met Landstede. Op maandag in de grote pauze staan
er studenten klaar om spellen te doen met de kinderen. We gaan
ervoor om dit later uit te breiden naar meerdere dagen en de andere locaties.
Sportieve groet,
Pieter en Linde- vakleerkrachten gym
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