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Nieuwsbrief april 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nog een weekje en dan is het Pasen, vervolgens nog vier dagen naar  
school en we sluiten de deuren voor twee weken meivakantie. De  
zomervakantie lijkt nu, op 8 april, nog ver weg. Maar met al 
die vrije dagen, studiedagen schoolreizen en eindejaarsactiviteiten leert de 
ervaring, dat we onze blik nu al moeten richten op het schooljaar 
2022-2023. De voorbereidingen zijn gestart, zoals u ook kunt lezen in deze  
editie. 
Een spannende tijd ook. Zeker voor de leerlingen van de groepen, 
die binnenkort de Eindcito (doorstroomtoets) gaan maken. Bovenal is het  
ook een mooie periode; het nieuwe thema (geschiedenis), schoolreizen,  
schoolkamp, Koningsspelen en tal van activiteiten. Het team ziet er naar uit. 
 
De afgelopen weken heeft Het Festival zich ingezet voor Oekraïne. U heeft  
vast ons filmpje wel gezien dat door maar liefst 8000 personen is bekeken. De 
kinderen zijn ongelooflijk druk geweest met o.a. het ophalen van lege flessen. 
We konden bijna de schuur niet meer in. Al deze acties hebben een  
totaalbedrag opgeleverd van maar liefst € 2823,58. Een  
fantastisch bedrag en een enorme betrokkenheid van onze leerlingen bij de actie. 
Natuurlijk zien we graag mooie schoolprestaties, maar hoe mooi is het om 
kinderen te laten ervaren hoe fijn het is om iets voor een ander te kunnen doen, 
te betekenen (socialisatie). Om het gesprek met elkaar te voeren, een mening te 
vormen en deze te kunnen geven in de veiligheid van je eigen groep 
(persoonsvorming).  
 
                                    - Het Festival, een feest om te leren - 
 
Dick Bremmer 

Editie oktober 2020 

 

Geplande 

evenementen 

08-04-2022 

Grote Peuterdag  

Festival/ OOZ 

14-4-2022 

Studiedag- alle kinderen vrij 

15-04 t/m 18-04-2022 

- Goede Vrijdag 

- Pasen 

16-4-2022 

Week van de Koningsspelen 

25-04 t/m 06-05-2022 

Meivakantie 

 

 
Anne Lynn (groep 8C), onze 

voorleeskampioen zal morgen het Festival 
vertegenwoordigen tijdens de een na laatste 
ronde voor de landelijke finale; de provinciale 

finale…volg ons op Facebook! 

http://www.hetfestivalzwolle.nl/
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Nationaal Plan Onderwijs…..aan het woord, Kim Bouten  
 
Nu de Corona voorbij is en u, weer welkom bent in de school, kan het 
voorkomen, dat jullie mij door de school zien lopen. Vandaar dat ik mij graag 
even voorstel. 
Mijn naam is Kim Bouten en ben woonachtig in Hattem. Ik heb twee hondjes als 
huisdier en een paard. 
Sinds 2009 ben ik afgestudeerd aan de Pabo. Ik ben toen gelijk aan het werk 
gegaan en heb op een aantal verschillende scholen binnen de organisatie (OOZ) 
gewerkt. 
In 2013 heb ik een switch gemaakt van het basisonderwijs naar het MBO. Ik ben 
twee jaar werkzaam geweest op het Zone College (voorheen Groene Welle). 
Hier gaf ik praktijk- en theorielessen over alles wat met paarden te maken heeft. 
Wegens bezuinigingen verviel mijn functie. Ik ben toen fulltime met paarden 
gaan werken. 
Sinds vier jaar ben ik weer een aantal dagen werkzaam voor OOZ, waarvan inmiddels twee jaar op het Festival. Ik 
heb geen eigen groep hier op school. Op de maandag word ik ingezet in het kader van werkdrukvermindering. Dit 
houdt in dat de desbetreffende leerkracht ambulante tijd krijgt om bepaalde taken buiten de klas uit te kunnen 
voeren. 
Dit kan een dagdeel of een gehele dag zijn. Op dinsdagen ben ik gekoppeld aan de groepen 3 en 4. Op 
donderdagen ondersteun ik de beide Intern begeleiders. Dan vervang ik leerkrachten. Het is een leuke en 
gevarieerde baan.Je moet snel kunnen schakelen en flexibel zijn. Wat ik zelf erg leuk vind is dat ik op deze manier 
in alle groepen sfeer kan proeven en een beeld krijg van de hele school. 
 
Hartelijke groet, Kim Bouten 
 

Groepsverdeling 
De voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn alweer gestart. Er moet immers een hoop geregeld worden, 
voordat we tevreden met zomervakantie kunnen gaan. Zoals het er nu naar uitziet starten we het schooljaar 2022-
2023 met: 

➢ Zes groepen 1-2 
➢ Vier groepen 3 
➢ Drie groepen 4 
➢ Drie groepen 5 
➢ Drie groepen 6 
➢ Vier groepen 7 
➢ Vier groepen 8 

 
De groepsindeling, met daarin o.a. vermeld welke groepen bij welke leerkracht (en) kunt u lezen in de Eindinfo. 
Deze info verschijnt in de laatste weken voor de zomervakantie, zodra we de formatie van leerkrachten rond 
hebben.  
 

Aanmelden nieuwe leerlingen 
Heeft u kinderen tussen de drie en vier jaar en bent u voornemens uw kind naar het Festival te laten gaan, wilt u 
dan zo vriendelijk zijn uw kind te laten registeren? We kunnen uw kind dan opnemen in onze administratie, zodat 
we beter zicht krijgen op onze leerlingenaantallen en prognoses. U kunt een registratieformulier halen bij Wim 
Dulos. 
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ERVAREN AFSLUITING THEMA 3  

Het derde thema van ervaren is in volle bloei! In de 
groepen wordt er gewerkt over het groeien van 
planten, de indeling van het dierenrijk en nog veel 
meer. Vanwege andere festiviteiten sluiten de 
groepen het thema op verschillende momenten af. 
Voorbeelden van afsluitingen zijn een bezoek aan de 
Stadshoeve of het ontwerpen van een bordspel dat 
gezamenlijk gespeeld zal worden! De 
groepsleerkrachten berichten u  zullen bericht 
uitdoen over de afsluiting van de groep van uw 
zoon/dochter.  

 
Op 19 mei starten we met het nieuwe thema! 
 
Nieuws vanuit de MR  
Sinds de laatste update van de MR zijn er twee bijeenkomsten geweest. Tijdens de 
bijeenkomst van 14 februari hadden we de voorzitter van het college van bestuur van 
OOZ te gast om te spreken over de terugkerende “huisvestingsproblematiek” van Het 
Festival. In april hopen we meer te weten.    
De Gemeente Zwolle is bepalend en beslissend in hoe hiermee wordt omgegaan. De 
gemeente Zwolle is namelijk eigenaar van de schoolgebouwen. In april hopen we meer 
duidelijkheid te hebben.  
    
De Stichting Beheer Oudergelden heeft ons een update gegeven over haar financiële situatie en de wijze waarop 
de beschikbare middelen ingezet worden. Tijdens de bijeenkomst van 21 maart hebben we een tussentijdse review 
van het schooljaarplan gehouden. Het is mooi om te zien, dat ondanks de Corona- omstandigheden, het team van 
Het Festival er toch in slaagt om volgens plan te werken aan alle verbeterpunten, die er voor dit schooljaar 
opgesteld zijn.  
Naast het jaarplan hebben we een update gehad van de werkgroep Clix die bezig is met verbeteringen en 
vernieuwingen rondom de pijler “ervaren” en zijn we geïnformeerd over de resultaten van de verschillende 
toetsen die worden afgenomen. We hebben gezien, dat de school goed zicht heeft op de leerlingen, die om welke 
reden dan ook extra ondersteuning kunnen gebruiken. De volgende MR vergadering is 30 mei. 

Sociaal Wijkteam….even voorstellen 

Graag stellen wij ons aan u voor. Onze namen zijn: Iris Holsappel en Charis 
Huizingh Jeugd- en Gezinswerkers van het Sociaal Wijkteam. Elke 
dinsdagochtend zijn wij te vinden op het Festival.   

In het kort over het wijkteam 
Het kan voorkomen dat je niet altijd lekker in je vel zit, of dat je ziet dat je 
kind niet lekker in zijn/ haar vel zit. Soms heb je vragen over je kinderen, je 
relatie of heb je ondersteuning nodig op andere gebieden. Dan helpt en 
adviseert het wijkteam je graag. Het wijkteam ondersteunt je bij vragen 
rondom welzijn en zorg. Het wijkteam is er voor iedereen die er nu niet 
uitkomt en hulp nodig heeft. Het wijkteam kan ondersteunen bij vragen over opvoeding, relaties, zinvolle 
dagbesteding, vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen, hulpmiddelen, mantelzorg en zorgen rondom geld. 
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Wat kan de Jeugd- en Gezinswerker betekenen  
- De Jeugd- en Gezinswerker kijkt samen met u op welke wijze uw kind zo snel mogelijk ondersteuning kan krijgen 

en/of geholpen kan worden;   
- Ondersteunen bij vragen over opgroeien en opvoeden;  
- Een vast gezicht voor school, ouders/verzorgers en kind; 
- Zorgaanvragen oppakken, advies en/of ondersteuning bieden en eventuele hulp inzetten; 
- Een brugfunctie tussen de school en de (gespecialiseerde) zorg buiten de school. 

U kunt bijvoorbeeld bij de Jeugd- en Gezinswerker binnen lopen of contact opnemen indien er sprake is van: 
- Scheiding, rouwverwerking, stress en angsten; 
- Zorgen over lichamelijke klachten bij het kind (thuis en/of op school); 
- Zorgen over gedrag van het kind (thuis en/of school); 
- Zorgen over de thuissituatie (bijv. problemen financiën, ziekte/beperking) en invloed op het kind. 

 
Het uitgangspunt is een zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig.  Dit kan in de vorm van kind gesprekken en/of 
ouderondersteuning. Als het nodig blijkt, kunnen wij u op weg helpen naar andere vormen van ondersteuning en 
hulpverlening buiten school. De ouder(s) en/of verzorger(s) worden actief betrokken en staan samen met het kind 
centraal.  
 
Mocht u meer willen weten neem dan gerust contact met ons op. De dienstverlening van de Jeugd- en 
Gezinswerker is kosteloos.  
 
Hartelijke groet,  
Iris Holsappel     Charis Huizingh 
i.holsappel@swt.zwolle.nl   c.huizingh@swt.zwolle.nl  
Jeugd- en Gezinswerker   Jeugd- en Gezinswerker 
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