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Nieuwsbrief oktober 2022 
  

Het Festivalnieuws 
IKC Het Festival - Sportlaan 6 – Zwolle 
 
www.hetfestivalzwolle.nl T: 038-4203287 

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

Nog een week naar school en we gaan genieten van de herfstvakantie. Even 
bijkomen van de start van het schooljaar. In deze vakantie wordt er gestart met  
het ‘vergroenen’ van ons schoolplein.  
 
In deze editie informeert de werkgroep u over het ontwerp en  
wordt u verder meegenomen in tal van thema’s, die op dit moment spelen  
binnen ons kindcentrum! 
 
Alvast een fijne vakantie gewenst! 
    
Dick Bremmer 
directeur 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Project schoolplein 
In de nieuwsbrief van maart heeft u kunnen lezen, dat er een werkgroep actief is 
om samen met Axent Groen een ‘groen’ ontwerp voor ons schoolplein te 
maken.  
De leerkrachten, Stichting Oudergelden, Doomijn en de leerlingen van groep 5 
tot en met 8 hebben meegedacht over het ontwerp.   
Inmiddels kunnen we u melden, dat we een definitief ontwerp hebben gekozen 
en er wordt zeer binnenkort gestart met de werkzaamheden.  
In en rond de herfstvakantie zullen er af en toe delen van het schoolplein afgezet 
worden. Wilt u Parro in de gaten houden met betrekking tot het ophalen van uw 
kind?  
We zijn heel tevreden over het plan en zien erg uit naar het eindresultaat.   
Bent u nieuwsgierig geworden naar het ontwerp? 
  
Bij de hoofdingang hangt het schetsontwerp.  

Editie oktober 2020 

 

Geplande 

evenementen 

12-10-2022 

Informatie- avond “Op zoek 

naar een basisschool…’ 

17 t/m 22-10 2022 

   Herfstvakantie 

31-10-2022 

MR- vergadering 

 

1-11-2022 

Schoonmaakavond 

 
 
 

 
Onze parkeerplaats telt een 

drietal plekken waar invaliden hun 
auto’s kunnen parkeren. Het komt 

dagelijks voor dat deze 
parkeerplaatsen bezet worden 
door ouders, die gelukkig deze 

parkeerplaatsen niet nodig 
hebben en dus niet mogen 

gebruiken. 
 

Niet meer doen s.v.p!!! 

 

http://www.hetfestivalzwolle.nl/
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Het Festival staat als een huis!  
Inmiddels zijn we al een paar weken onderweg met dit interessante thema! De hal 
ziet er prachtig uit en ook in de groepen is veel te zien. Ons uitgangspunt dit thema 
is natuurlijk ‘het huis’ en van groep 1 tot en met groep 8 wordt daar veel over 
geleerd. In de onderbouw wordt in circuitvorm gewerkt aan 
alles wat met bouwen te maken heeft. In veel groepen worden er gastlessen door 
ouders gegeven, zo leuk! Daarnaast zijn de groepen 5 tot en met 8 zijn op bezoek 
geweest bij de van der Capellen Campus en hebben daar een les gehad over 
elektriciteit, kracht en licht.   

Enkele mooie sleutelvragen vanuit kinderen dit thema:  
 

“Waar zijn de beste plaatsen om een huis te bouwen?”  
“Wat gebruik je allemaal als je een huis wil bouwen?”  
  
De afsluiting van dit thema is op donderdag 3 november. U ontvangt op een later moment nog meer informatie 
hierover via de groepsleerkracht.   

_______________________________________________________________________________________ 
Week tegen Pesten  

Op Het Festival besteden we ieder jaar aandacht aan de (landelijke) Week 
tegen Pesten. De week tegen Pesten was van 26 tot 30 september. 
Het  thema dit jaar was “Grapje! Moet toch kunnen?!”.  
 
In de groepen 5 tot en met 8 is hier aandacht aan besteed, passend bij de 
jaargroep en bij de leerlingen. Doordat we meedoen aan deze week, starten 
we goed in het nieuwe schooljaar en zorgen we voor een fijne en veilige 
school. We vinden het belangrijk om pesten bespreekbaar te maken. Zo zijn 
in de eerste weken ook onze pestcoördinatoren de groepen rond geweest 
en maakt elke groep een ‘pestdoos’. Hier kunnen leerlingen een bericht in 

doen wanneer ze iets meemaken of iets zien. Zo proberen we er met elkaar 
   een fijne en veilige school te houden!  

  
  
  
  
  
  
  
______________________________________________________________________________________________ 

MR update september 2022 
Maandag 26 september heeft de eerste MR vergadering van het nieuwe schooljaar plaats gevonden. In deze update 
informeren wij u over de belangrijkste onderwerpen die we met elkaar besproken hebben. Daarnaast kondigen we 
graag onze jaarvergadering aan. 
 
Sectorplan COVID-19 
Het ministerie van onderwijs heeft een sectorplan COVID-19 opgesteld voor onder andere het basisonderwijs. In dit 
sectorplan worden 4 fasen beschreven, waarin er in meer of mindere mate sprake is van COVID-19 besmettingen. 
Elke school dient per fase een draaiboek opgesteld te hebben waarin staat beschreven hoe er per fase gehandeld 
gaat worden. Doel is om goed voorbereid te zijn op een eventuele opleving van het Corona virus en daarbij een 
gehele schoolsluiting te voorkomen. We hebben het draaiboek van Het Festival doorgenomen en onze 
terugkoppeling daar op gegeven. 
 
Jaarplan 2022-2023 
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Elk schooljaar stelt Het Festival een jaarplan op waarin alle verbeterpunten en projecten voor het schooljaar zijn 
vastgelegd. We hebben dit jaarplan doorgenomen en gedurende het schooljaar gaan onderwerpen uit het jaarplan 
terug komen in de MR vergaderingen. 
 
Stichting beheer oudergelden 
De stichting die het beheer voert over de vrijwillige ouderbijdrage geeft twee keer per jaar een update over de 
stand van zaken. Dit maal hebben we de (voorlopige) cijfers rondom inkomsten en uitgaven over het schooljaar 
2021-2022 besproken en de begroting voor het nieuwe schooljaar doorgenomen. 
 
MR jaarvergadering 
Op maandag 31 oktober zal van 19:30 uur tot 20:00 uur op school onze jaarvergadering gehouden worden. Tijdens 
deze vergadering zullen we het MR jaarverslag over het afgelopen schooljaar 2021-2022 toelichten en bent u in de 
gelegenheid om uw vragen aan de MR te stellen. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Graag 
ontvangen we uw aanmelding uiterlijk 23 oktober via mr@hetfestivalzwolle.nl. 
_______________________________________________________________________________________________ 

Zwolle, 6 oktober 2022 

Betreft: ouderbijdrage 2022-2023 

Beste ouder(s), 

Op IKC Het Festival worden verschillende feestelijke, culturele en sportieve activiteiten georganiseerd. Veel van deze 
activiteiten worden niet uit het schoolbudget betaald, maar worden gefinancierd vanuit de (vrijwillige) 
ouderbijdrage. Denkt u bijvoorbeeld aan het sinterklaas-, kerst- en paasfeest, het afscheid van groep 8, de 
aankleding van de school bij de verschillende thema’s, evenals de kosten in het kader van de Kracht van Acht en van 
Ervaren. Uw ouderbijdrage is belangrijk, want zonder uw financiële ondersteuning kan de school deze activiteiten 
niet organiseren! 

De Stichting Beheer Oudergelden Het Festival is verantwoordelijk voor het innen, beheren en uitgeven van de 
(vrijwillige) ouderbijdragen.  

Hoogte ouderbijdrage schooljaar 2022-2023 

Ondanks de sterk gestegen kosten is ook dit jaar de ouderbijdrage weer vastgesteld op € 40,00 per leerling. Als u 
een minimuminkomen heeft, kunt u mogelijk gebruik maken van financiële hulp. Kijkt u hiervoor bij het Kindloket 
Zwolle (www.kindloketzwolle.nl); u dient hiervoor zelf contact op te nemen.  

Betaling 

Wij verzoeken u vriendelijk de ouderbijdrage vóór 1 november 2022 over te maken op rekeningnummer NL 38 
RABO 0323 0804 72 ten name van Stichting Beheer Oudergelden Het Festival te Zwolle, onder vermelding van voor- 
en achternaam van uw kind(eren) en de groep(en) waarvan uw kind(eren) deel uit maakt/maken. Wilt u in 
termijnen betalen, neemt u dan contact op met de penningmeester via onderstaand mailadres. 

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met het bestuur via stbohetfestival@gmail.com. 
 
Met vriendelijke groet, namens Stichting Beheer Oudergelden het Festival, 
 
Marieke Gielen (voorzitter) 
Huib Belksma (secretaris) 
Bülent Cam (penningmeester)  
Roelof Jousma (algemeen bestuurslid) 
José van de Vegte (algemeen bestuurslid) 
 

mailto:mr@hetfestivalzwolle.nl
http://www.kindloketzwolle.nl/
mailto:stbohetfestival@gmail.com
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P.S.: Binnen de StBO zijn wij dringen op zoek naar nieuwe bestuursleden. Bent u geïnteresseerd? Neem dan 
vrijblijvend contact met ons op via het hierboven vermelde emailadres.  
___________________________________________________________________________________ 
 

 
 
Op donderdag 13 oktober organiseren wij, samen met de andere kinderboerderijen in Zwolle, de Stoere 
Buitendag. Tijdens de Stoere Buitendag kunnen kinderen van de groepen 3 t/m 6 gratis meedoen aan stoere en 
leuke buitenactiviteiten op de Stadshoeve. Samen met SportService Zwolle bieden wij een sportieve activiteit aan 
en vanuit stichting meerdere creatieve en educatieve activiteiten. Al roulerend doet een groep mee aan drie van de 
zes activiteiten.  
Wij hebben de dag in tweeën opgedeeld: 

• Groepen 3 en 4 mogen van 9.00 uur tot 11.00 uur komen  
• Groepen 5 en 6 mogen van 12.00 uur tot 14.00 uur komen 

Aanmelden 

Je kunt één of meerdere groepen aanmelden door een mail te sturen naar info@parkdestadshoeve.nl voor 1 
oktober 2022. Wij hebben een beperkt aantal plekken en willen zoveel mogelijk scholen een kans bieden om mee te 
doen. N.a.v. de aanmeldingen zullen wij op dinsdag 4 oktober laten weten of een groep kan meedoen aan de Stoere 
Buitendag en informeren we je gelijk over het verloop van de dag.  
 

Doen jullie dit jaar ook mee met de Stoere Buitendag? 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 


