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Nieuwsbrief maart 2022 
  

Het Festivalnieuws 
IKC Het Festival - Sportlaan 6 - Zwolle 

www.hetfestivalzwolle.nl T: 038-4203287 

Beste ouder (s), 
Bent u alweer  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dick Bremmer 
Directeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bent u alweer gewend? Eindelijk, na een lange Coronaperiode hebben we op 
maandag 28 februari de deuren voor de ouders van onze leerlingen mogen 
openen. Het Festival is weer helemaal open! 
En het voelt goed om iedereen weer met ‘Goedemorgen’ te mogen begroeten. 
Tegelijkertijd zien we dat ouders ook hun eigen afwegingen zijn gaan  
maken; is het nodig dat ik mijn kind iedere dag in de klas breng? 
Veel kinderen zijn, noodgedwongen, immers gewend geraakt om zelfstandig  
naar hun klas te gaan. Op Het Festival hebben we hoog in het vaandel staan  
dat de school óók echt voor de ouders is. Misschien toch iets om over na te  
denken? 
 
In deze editie kunt u veel informatie lezen over de vele (onderwijskundige)  
activiteiten, die gaan plaatsvinden. Zo starten we volgende week met het  
nieuwe thema dat in het teken zal staan van de natuur. Ook gaan we in 
week 10 digitaal met Digislim en praat de schoolpleingroep en de 
Stichting Beheer Oudergelden u bij. 
 
Tot slot vragen de twee broers Jilles (groep 4c) en Ids de Jong (6d) de aandacht  
van iedereen. Zij zetten zich in voor een beter milieu en strijden voor minder 
drinkpakjes en meer bekers. Ze hebben er een prachtige flyer bijgemaakt.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dick Bremmer 
directeur     
 

 

Editie oktober 2020 

 

Geplande 

evenementen 

07-03-2022 

- Week Digislim 

- Start  

  ontwikkelingsgesprekken 

10-3-2022 

Start thema 3 

21-3-2022 

- MR- vergadering 

- Week Giraffentaal 

24-3-2022 

Schoonmaakavond 

30-3-2022 

Grote rekendag 

 
Ontwikkelingsgesprekken 

Vanaf maandag 7 maart staan de 
ontwikkelingsgesprekken op de 
kalender. Een periode van drie 
weken, waarin leerkrachten in 

gesprek gaan met ouders en hun 
kind. Op Het Festival nemen we 

daar de tijd voor én gelukkig 
kunnen de gesprekken weer in 

school plaatsvinden! 
 

http://www.hetfestivalzwolle.nl/
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Nationaal Plan Onderwijs…..aan het woord, Lorette Leerkes 

Zoals eerder is beschreven in de Zomerinfo hebben wij als school een plan geschreven 
om de impact van de coronacrisis op de ontwikkeling van de leerlingen aan te pakken. 
Op het Festival wordt dit geld 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 4 te gaan kijken hoe wij hiermee aan de slag kunnen gaan. Dit betekent dat ik 
op donderdag en vrijdag ambulant ben en o.a. groepen kan overnemen om bij elkaar in 
de groep te gaan kijken. Tijdens de jaargroep bespreken wij wat we van elkaar hebben 
gezien en wat wij graag willen verbeteren. Samen met de Didactisch coach hebben wij besproken op welke 
punten we ons nog kunnen verbeteren. In de groepen 4 zullen wij bezig gaan met het ‘verantwoord 
differentiëren’. Hierbij kunt u denken aan het verrijken van de verlengde instructie met instructie- materiaal. 
Tevens hebben wij met Annemarie (Meer- en hoofdbegaafdheidspecialist) besproken hoe wij het aanbod van 
Zwing 3 kunnen verrijken. Ook zijn wij met de groepen 4 bezig om ‘Bewegend leren’ en ICT verder te ontwikkelen.  

Lorette Leerkes (leerkracht groep 4C) 

      
 

 
 

In de laatste week van maart zullen wij weer meedoen aan de Grote Rekendag. 
Een dag die laat zien dat rekenen meer is dan alleen  
sommen maken.  
Een dag die laat zien hoe leuk rekenen kan zijn. 
 
De titel van de 20e Grote Rekendag is: 
  

                 ‘Bouwavonturen’.  
 
Er komen veel rekenactiviteiten kijken bij bouwen:  
tekenen, inschatten, rubriceren, plannen. De kinderen 
combineren denkkracht met handvaardigheid. 
Een heel avontuur! Ze ontdekken hoe het is om architect te zijn of constructeur of bouwer. 

 

Werkgroep Groen Schoolplein 

Sinds dit schooljaar is de werkgroep Groen schoolplein actief. Deze werkgroep 
bestaat uit een drietal leerkrachten, een pedagogisch medewerker van Doomijn, 
een ouder vanuit Stichting Beheer Oudergelden en leerlingen worden erbij 
betrokken.  
In deze werkgroep bekijken we hoe we ons schoolplein kunnen gaan vergroenen. 
Op dit moment zitten we nog in de oriënterende fase, waarbij we met twee 
bedrijven bekijken wat er allemaal mogelijk is op ons schoolplein. Wanneer beide 
bedrijven een voorstel hebben gedaan, zullen we met de werkgroep weer samen 
komen om een definitief ontwerp te maken. Wij houden u op de hoogte.  
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Ervaren thema 3 

Op woensdag 9 maart starten wij op Het Festival met het 
derde thema van ervaren. Buiten wordt het weer steeds 
mooier en begint er al weer van alles te groeien en bloeien. De 
Kleuters gaan de komende periode werken over de 
bloemen, planten en het groeiproces. De midden- en 
bovenbouw verkennen zowel het planten- als dierenrijk. Uit 
welke hoofdgroepen bestaan het planten- en dierenrijk? 
Hoe werkt de voortplanting van zowel planten als dieren? 

 

 

 

Hoe ziet de voedselketen van een dier eruit? Uit welke onderdelen 
bestaat een plant en wat is de functie van ieder onderdeel? In dit thema 
kan er volop ontdekt worden met ‘echte’ materialen! De afsluiting van 
het thema is op woensdag 20 april. 

 
 
 
 

 

 
Stichting Beheer Oudergelden Het Festival 
Eindelijk zijn na 2 jaar zo goed als alle coronamaatregelen opgeheven en dat betekent dat er weer volop 
(groeps)activiteiten kunnen worden georganiseerd door Het Festival. Zoals u weet worden veel van die 
activiteiten (mede) mogelijk gemaakt door uw vrijwillige ouderbijdrage.  
 
Helaas is de respons tot nu toe lager dan waar we bij het opstellen van de begroting rekening mee hebben 
gehouden. Onlangs stuurden we een reminder uit, waarop een deel van de ouders alsnog de bijdrage heeft 
voldaan. We willen hierbij graag nogmaals een beroep doen op de ouders die de vrijwillige bijdrage nog niet 
hebben voldaan. Uw bijdrage is ook dit jaar hard nodig om (extra) activiteiten te kunnen organiseren. Een lagere 
betalingsgraad betekent mogelijk dat er activiteiten niet kunnen plaats vinden en dat zou toch jammer zijn?! 
Namens het bestuur van de Stichting Beheer Oudergelden danken wij u alvast hartelijk voor uw bijdrage!  
 
PS: mocht u niet meer weten of u al heeft betaald, stuur dan een mailtje aan de penningmeester op 
stbo@gmail.com.  
 
 

mailto:stbo@gmail.com
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