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Nieuwsbrief december 2021 
  

Het Festivalnieuws 
IKC Het Festival - Sportlaan 6 - Zwolle 

www.hetfestivalzwolle.nl T: 038-4203287 

Zelftesten 
Deze week worden de zelftesten meegegeven aan de leerlingen van groep 6 
tot en met 8. De zelftesten worden aangeboden aan alle leerlingen en 
leerkrachten, die gebruik willen maken van de zelftesten. Meer info bij de 
levering. 

Beste ouder (s), 
Sinterklaas heeft op vrijdag 3 december Het Festival bezocht. Op het 
plein van de school werd de Goedheiligman verwelkomd door de 
leerlingen van de groepen 1 t/m 4. Het was goed om te zien dat 
Sinterklaas er bijzonder goed uitzag. Hij was zelfs afgevallen door niet 
zoveel pepernoten te eten en hij was overgestapt op een gezonde en 
sportieve levenswijze. De Sint kwam zelfs rennend het schoolplein 
opgelopen. Ja, hij was echt trots op zichzelf en de kinderen natuurlijk 
ook! De kinderen, leerkrachten én de Sint kijken terug op een zeer 
geslaagd Sinterklaasfeest. 
En vandaag gaan de kerstbomen alweer de klas in. Door de aangepaste 
Coronamaatregelen is het nu al helder, dat we ook dit jaar helaas niet het 
traditionele kerstdiner kunnen organiseren. Maar natuurlijk hebben we  
al wel een leuk alternatief bedacht. De werkgroep zal u hierover 
informeren. 
Prettige feestmaand gewenst! 
 
Dick Bremmer 
directeur 
 

 

 
 

Editie oktober 2020 

 

Geplande 

evenementen 

15-12-2021 

Start Kracht 4- Samenwerken 

23-12-2021 

Kerstviering 

24-12-2021 

Start Kerstvakantie- 12.30 uur 

10-10-2022 

1e schooldag 2022 

 

 
deze avond twee pr

De Sint en zijn Pieten hebben  
enorm genoten van het bezoek aan 
Het Festival. 

Tot volgend jaar,  

Tot volgend jaar, Sinterklaas!? 

Waar houdt de werkgroep ICT 

zich mee bezig en de 

Stichting Beheer Oudergelden? 

Of komt u kennismaken met de 

nieuwe manager kunt deze 

avond twee presentaties 

bijwonen over de werkwijze op 

IKC Het Festival. Wat zijn 

bijvoorbeeld de 

http://www.hetfestivalzwolle.nl/
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Tweede thema: ‘Het Festival is in haar element’ 
Op donderdag 13 januari starten wij op school met het tweede thema 
‘Het Festival is in haar element’. Met de elementen water, vuur, lucht en 
aarde als uitgangspunt zullen de kinderen meer leren over natuurlijke 
(energie)bronnen. Bij de kleuters zal worden gekeken naar de 
eigenschappen van deze elementen. In de midden- en bovenbouw gaan 
wij bekijken wat elementen als water en lucht voor ons kunnen 
betekenen bij het opwekken van energie. Hoe zit dat eigenlijk met 
vulkanen? Hoe ontstaan deze vanuit de aarde? Kan de acitiviteit van een 
vulkaan ook gebruikt worden om enegrie op te wekken? Wij gaan het 
bekijken in het tweede thema! Helaas is het niet mogelijk om ouders in de 
school te ontvangen bij de start van dit thema.  
 
MR- nieuws 
Maandag 29 november hebben we weer een MR vergadering gehad. De agenda kende weinig onderwerpen, iets wat 
gebruikelijk is in deze periode van het schooljaar. Veel agendapunten van de MR komen voort uit het jaarplan van de 
school en in deze periode van het schooljaar worden veel van deze onderwerpen inhoudelijk verder uitgewerkt en 
vormgegeven. Pas op het eind komen ze aan bod in de MR. 
De korte agenda bood ons de mogelijkheid om wederzijds kennis te maken met ons nieuwe ouderlid Marisa 
Vorselman. Zij zal zich in dit Festival nieuws ook aan u voorstellen. Wij verwelkomen Marisa en kijken uit naar een 
prettige samenwerking. 
 
Gelijktijdig was dit de laatste vergadering van Remko Bakker, dit omdat hij zijn maximale zittingstermijn bereikt 
heeft. In het voorjaar zullen we nog informeel afscheid nemen van Remko en de andere leden die onlangs 
vertrokken zijn. 
Voor de zomervakantie hebben wij u vragen gesteld over de bekendheid en zichtbaarheid van onze MR. Hieronder 
treft u onze samenvatting van de uitkomsten aan. 
 
Uitkomst enquête MR  
Afgelopen juni 2021 is er een enquête gehouden over de zichtbaarheid van de Medezeggenschapraad (MR) binnen 
IKC Het Festival. Graag delen we de bevindingen van deze enquête met u. 
Uit de bevindingen van de enquête kunnen we concluderen dat de rol van de Medezeggenschapraad, als 
adviesorgaan, binnen de school duidelijk is. Daarnaast wordt de bijdrage vanuit de MR binnen het Festivalnieuws als 
positief ervaren.  
Opmerkelijk is dat veel ouders niet weten ‘hoe ze in contact kunnen komen’ met de Medezeggenschapraad of dat de 
mogelijkheid er is dat ouders bij een vergadering aanwezig mogen zijn. Binnen de MR-vergadering kunnen 
onderwerpen verhelderd en onderbouwd worden en wordt de invloed van de medezeggenschapraad zichtbaar. 
 
Mocht u graag in contact komen met Medezeggenschapsraad, heeft u vragen of wilt u een vergadering bijwonen dan 
kunt u een mail sturen naar: mr@hetfestivalzwolle.nl 
Voor meer informatie over de Medezeggenschapsraad kunt u kijken op de 
website: https://www.hetfestivalzwolle.nl/ouders/medezeggenschapsraad-basisschool/  
 
 
De volgende MR vergadering wordt gehouden op maandag 24 januari. 
 
Namens de MR, 
 
Mark Burgman 
Voorzitter 
 

mailto:mr@hetfestivalzwolle.nl
https://www.hetfestivalzwolle.nl/ouders/medezeggenschapsraad-basisschool/
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Even voorstellen….Marisa Vorselman 
Mijn naam is Marisa Vorselman, moeder van Ilse (4C) en Nienke (2C). Ik werk al jaren als 
orthopedagoog in het onderwijs, van basisonderwijs tot voortgezet onderwijs en in zowel 
het regulier als speciaal onderwijs. Momenteel werk ik in het voortgezet onderwijs vanuit 
Landstede en werk ik daarnaast voor het samenwerkingsverband van scholen voor 
voortgezet onderwijs in Zwolle e.o. 

De werkwijze van het Festival en de manier waarop wij als ouders bij de school betrokken 
worden spreekt mij erg aan. Ouderbetrokkenheid binnen de school vind ik heel belangrijk, 
dit draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Ik vind het leuk en interessant om mijn 
eigen betrokkenheid bij de school te vergroten door mee te denken in de MR en er zo aan bij 
te dragen dat het Festival voor de kinderen een fijne school is en blijft om naar toe te gaan 
en waar zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. 

Ik heb al een eerste vergadering bijgewoond en gemerkt in een enthousiaste en betrokken MR terecht te zijn 
gekomen. 

Even voorstellen….nieuwe manager Doomijn 
Mijn naam is Marijn Dielissen-de Hoop. Ik ben sinds 1 oktober Manager Kinderopvang bij 
Doomijn, onder andere bij IKC Het Festival. Ik heb de afgelopen 15 jaar in het westen van 
het land gewoond, maar kom oorspronkelijk uit Drenthe. Sinds onze kinderen er zijn (twee 
zoontjes van 3 en 1 jaar) was de wens er binnen ons gezin om weer terug te gaan richting 
het noorden/oosten van het land. Toen ik de vacature voorbij zag komen van Manager 
Kinderopvang bij Doomijn, vond ik dat een mooie gelegenheid om de kans te wagen. Dit 
heeft positief uitgepakt en sinds half september woon ik met mijn gezin in Meppel. 
  
Ik heb vele jaren werkervaring binnen de kinderopvang. Ik ben begonnen als pedagogisch medewerker in de groep 
en heb door kunnen groeien naar de functie van manager. Tot nu toe bevalt het erg goed bij Doomijn en bij IKC Het 
Festival en mooi om op deze manier samen te kunnen werken. Mochten er vragen zijn of mochten jullie meer 
informatie willen over de kinderopvang, peuteropvang of voor- en naschoolse opvang, dan kunt u mij bereiken via 
het emailadres m.dhoop@doomijn.nl. Wie weet tot ziens bij Het Festival! 
  
Hartelijke groet, 
 
Marijn Dielissen-de Hoop 
Manager Doomijn Kinderopvang 
 

 
 
8e Zwolse Jeugdkampioenschap Zaalvoetbal  
In de kerstvakantie, op woensdag 29 en donderdag 30 december 2021, organiseren de WRZV zaalvoetbalvereniging 
en SportService Zwolle alweer de 8e editie van het Zwols Jeugdkampioenschap Zaalvoetbal voor jongeren in de 
leeftijd 7 t/m 16 jaar.  
In vorige edities hebben bijna 60 teams deelgenomen en als organisatie zijn we er trots op dat het toernooi een 
vaste plek heeft gekregen op de agenda van de jeugd/jongeren uit Zwolle en omgeving! 
 
De leerlingen kunnen zelf een team samen stellen bestaande uit jongens en/of meisjes. Er wordt gestreden in de 
leeftijdscategorieën 7 t/m 8 jaar, 9 t/m 10 jaar, 11 t/m 13 jaar en 14 t/m 16 jaar. 
  
  

 

mailto:m.dhoop@doomijn.nl
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