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Nieuwsbrief februari 2022 
  

Het Festivalnieuws 
IKC Het Festival - Sportlaan 6 - Zwolle 

www.hetfestivalzwolle.nl T: 038-4203287 

Adviesgesprekken groepen 8 
Deze week zijn we gestart met de adviesgesprekken voor de leerlingen en hun 
ouder (s) van groep 8. Tijdens deze gesprekken krijgen de leerlingen hun 
definitieve schooladvies te horen van hun leerkracht(en). Een schooladvies 
voor het voortgezet onderwijs is een zorgvuldig proces waar op Het Festival de 

Beste ouder (s), 
Inmiddels hebben we de maand januari achter ons gelaten en stormt 
Omikron ook door Het Festival. Niet alleen zijn er veel positieve 
besmettingen onder de kinderen, maar raken leerkrachten ook besmet 
met het virus. Gelukkig hebben we nog geen klassen naar huis hoeven te 
sturen en hebben we de leerkrachten nog steeds intern kunnen 
vervangen.  
Intern vervangen betekent ook dat andere verantwoordelijkheden c.q. 
taken niet uitgevoerd worden (ondersteuning leerlingen etc.). Ik ben 
trots op het team van Het Festival. Het vraagt immers veel collegialiteit 
en flexibiliteit als je ’s morgens om 7.00 uur gevraagd wordt om een klas 
over te nemen. Maar juist in deze lastige tijd doen we het ook weer 
SAMEN en opnieuw…….. zullen we het weer vol moeten houden! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dick Bremmer 
directeur 
 

 

 
 

Editie oktober 2020 

 

Geplande 

evenementen 

01-02-2022 

Start adviesgesprekken vo 

groepen 8 

10-2-2022 

Workshop Kracht van 8 voor 

ouders 

14-2-2022 

MR- vergadering 

15-2-2022 

Studiedag team 

21-02-2022 

Start voorjaarsvakantie  

 

 
           STUDIEDAG 

Op dinsdag 15 februari staat 

er een studiedag voor het 

team op de kalender. 

 

Alle leerlingen zijn dan vrij! 

 

http://www.hetfestivalzwolle.nl/
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leerkrachten, intern begeleiders, orthopedagoog, onderwijsregisseur en de directeur zijn betrokken. 
Belangrijk, het is immers niet eenvoudig om na acht jaren basisschool de juiste VO- school te kiezen, waar je met 
plezier en vertrouwen de volgende fase in je leven start.  
 

Nationaal Plan Onderwijs…..aan het woord, Robin Leañez  
Het zoveelste jaar van COVID-19. Wie had ooit gedacht dat we hier nu 
zouden zijn en wat voor impact het allemaal heeft gehad? Wellicht 
voor velen nog steeds. Ondanks de onstabiele periode(s) staat IKC Het 
Festival met hun prachtige team van professionals erg sterk. 

 
In de zomereditie is gesproken over de NPO-gelden die door het 
ministerie OC & W beschikbaar zijn gesteld om zo de werkdruk van de 
leerkrachten te verminderen. Door deze gelden mocht ik dit team 
versterken en ondersteunen. Deze ondersteuning vindt plaats op 
verschillende onderdelen van de didactische en pedagogische 
ontwikkeling van de leerling. Onder de didactische ontwikkeling van 
deze ondersteuning denken we aan begeleiding van leerlingen bij 
rekenen, taal, begrijpend lezen, maar ook de executieve functies  
(gaat over het kiezen van activiteiten en de uitvoering daarvan) die 
hierbij komen kijken. Deze begeleiding is er voor de individuele 
leerling, maar ook voor kleine groepjes leerlingen. Tijdens deze 
ondersteuning wordt er gewerkt aan (zelf)vertrouwen en 
welbevinden, schoolse taken, extra instructie en het aanleren van 
oude en nieuwe lesstof. Er is nauw contact met de groepsleerkrachten 
van de leerlingen. Op deze manier houden we samen zicht op de 
pedagogische en didactische ontwikkelingen van de leerlingen. 
 
Groeten, 
Robin Leañez 
 

Thema 2- Het Festival in haar element….. 
Momenteel wordt er op Het Festival veel gesproken en gewerkt 
over onder andere water, vulkanen en het gebruiken van 
(natuurlijke) energiebronnen. De leerlingen hebben hun eigen 
sleutelvragen opgesteld en ontdekken vanuit daar meer over 
deze onderwerpen.  

 
 
 
 
 
 
 
In de groepen 3 t/m 8 maken de kinderen een 
‘lapbook’ waarin zij de kennis die zij hebben opgedaan 
op een creatieve manier verwerken. Zij zullen deze aan 
de andere leerlingen tentoonstellen tijdens de 
afsluiting van het thema op donderdag 3 maart.  
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Op het Festival werken we met “De Kracht van 8”. 
De kracht van 8 is een handvat voor kinderen (basisschoolleeftijd) en de volwassenen om hen heen om bewust te 
leren respectvol om te gaan met zichzelf en de ander. 
We hanteren hierbij positieve uitgangspunten. We gebruiken hierbij verbindende (geweldloze) communicatie. We 
benoemen wat we wel willen in plaats van wat we niet willen. 
 
De basis bestaat uit 8 krachten, die zichtbaar gemaakt worden in allerlei activiteiten. Veel herhaling leidt ertoe dat 
het vanzelfsprekend wordt om goed met elkaar om te gaan. 
Een kind dat lekker in zijn/haar vel zit, heeft de mogelijkheid al zijn talenten te ontwikkelen. Het Festival wil een plek 
zijn waar dit mogelijk wordt gemaakt. 
 
Wilt u meer te weten komen over de kracht van 8? Dan nodigen wij u van harte uit voor een workshop op: 
Donderdag 11 februari start 19.00 uur. 
 
Opgeven kan via het volgende mailadres: i.devent@ooz.nl 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Afgelopen woensdag zijn de kinderen gestart met kracht 5: luisteren naar elkaar. 
‘Luisteren is het begin van begrip’. Deze uitspraak brengt ons bij het wezenlijke doel van communicatie: elkaar écht 
verstaan. Het vermogen om te horen is hiervoor niet gezien; echt luisteren is ontvangen. Effectief luisteren brengt de 
behoeften en wensen van jezelf en de ander aan het licht. 

Activiteit die tijdens de kracht van 8 lessen worden gedaan zijn onder andere woorddoorgeven 
en luisterschilderijen maken. 
Prentenboeken die bij deze kracht horen zijn:  
- Dottie’s eieren 
- Mijn twee oma’s 
- De koning met de paardenoren 
 
 

 

Gezondheidsonderzoeken vanuit de Jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland 
De Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland is er voor jou! We begeleiden ouders waar nodig graag bij het 
opgroeien en opvoeden van hun kind. Je bent dan ook altijd welkom om je vraag aan ons te stellen. Heb je vragen 
over de gezondheid, ontwikkeling of opvoeding van je kind? Of spelen er zaken op school die je met ons wilt 
bespreken? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch via 088 - 443 07 02 (bereikbaar op werkdagen van 
8:00 tot 17.00 uur) of via onze website www.ggdijsselland.nl/contactjeugdgezondheidszorg.  
 
Gezondheidsonderzoeken 
Normaal gesproken komen wij altijd op school om bij de kinderen van ongeveer 5 jaar de ogen- en orentest te doen 
en de lengte- en gewichtsmeting uit te voeren. Bij de kinderen van ongeveer 10 meten we de lengte en het gewicht 
Door de coronacrisis hebben we dit het afgelopen schooljaar niet kunnen doen en helaas is dit ook de komende 
periode niet mogelijk.  
De rest van het schooljaar 2021-2022 gaan we daarom op een andere manier werken:  
 

  

https://www.ggdijsselland.nl/home/formulieren-publiek/ik-heb-een-vraag-over-mijn-kind/
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Gezondheidsonderzoek 5 jaar 

Is je kind ongeveer 5 jaar oud? Dan ontvang je van ons een uitnodiging. Je kan dan zelf via Mijn Kinddossier 

(www.mijnkinddossier.nl) een afspraak inplannen voor de ogen- en orentest en een lengte- en gewichtsmeting. Het 

onderzoek wordt gedaan door de doktersassistente op het consultatiebureau. Je ontvangt ook een vragenlijst. Deze 

kun je thuis invullen voor de afspraak. De doktersassistente kijkt dan samen met jou of er nog een afspraak wordt 

gepland bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.  

 

Gezondheidsonderzoek 10,5 jaar 

Is je kind ongeveer 10,5 jaar oud? Dan ontvang je van ons een digitale vragenlijst via Mijn Kinddossier. In deze 

vragenlijst stellen we algemene vragen over je kind en informeren we of jijzelf nog vragen hebt. Daarnaast vragen 

we of je zelf de lengte en het gewicht van je kind wil meten. De doktersassistente bekijkt de ingevulde vragenlijst en 

nodigt je eventueel uit voor een gesprek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.  

 

Heb je tussendoor een vraag? Neem dan contact met ons op of kijk op onze website voor informatie over opgroeien 

en opvoeden. 

Jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland 

 

 

http://www.mijnkinddossier.nl/
https://www.ggdijsselland.nl/home/mijn-kind/

