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Nieuwsbrief september 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na zes weken zomervakantie zijn de schooldeuren alweer twee weken geopend. 
Het was goed om te zien dat leerlingen en ouders enthousiast de school 
binnenliepen, nieuwsgierig als ze waren naar de eerste dag met hun nieuwe 
leerkracht.  
Dat gold zeker voor de leerlingen van de groepen 5 en 7. Zij gingen immers naar 
een ander schoolgebouw. Inmiddels is iedereen weer gewend en kunnen 
we rustig stellen dat ‘Het Festival’ enthousiast en met plezier gestart is. 
 
Op  maandag 19 september staat de informatie- avond voor ouders op de  
kalender. Tijdens deze avond presenteren de leerkrachten het ‘schooljaar 
2022-2023’ van hun groep. Voor veel ouders vaak ook een eerste kennismaking  
met de nieuwe leerkracht (en) van hun kind. Bezoekt u deze avond ook? U 
wordt uitgenodigd via Parro.  
 
Eveneens in deze editie informatie van onze intern begeleiders over de  
werkwijze op school met betrekking tot Corona. Het virus heeft zich inmiddels 
ook op het Festival weer gemeld.   
 
In het Festivalnieuws van oktober zal de werkgroep ‘Vergroening schoolplein’ u 
informeren over het conceptplan, dat de komende weken doorgesproken zal 
worden met het team en leerlingen. 
 
Kortom, we zijn gestart. Iedereen een fijn en succesvol schooljaar gewenst! 
 
Dick Bremmer 
directeur 

 

Editie oktober 2020 

 

Geplande 

evenementen 

19-09-2022 

Informatie- avond 

“Schooljaar 2022-2023’ voor     

  ouders 

   26-09-2022 

- Start ‘Week tegen pesten’ 

- MR- vergadering 

29-09-2022 

- Kv8- workshop voor ouders 

 

7-10-2022 

Studiedag- alle leerlingen vrij 

 
 
Workshop Kracht van 8  
Op donderdag 29 januari verzorgen onze Kv8 
specialisten Ilse de Vente en Ellen Schutten 
een interactieve workshop over de Kracht 
van 8. 
Wat is de Kracht van 8 en hoe pas je het toe? 
Noteert u de datum alvast? De uitnodiging 
volgt. Graag tot dan! 
 

 
 

 

http://www.hetfestivalzwolle.nl/


   

  Pagina 2 van 3 

   
 

Corona 
Het aantal leerlingen met corona op school neemt de laatste tijd snel toe. Er is contact met de GGD geweest 
hierover en zij hebben onderstaande adviezen meegegeven: 

De Intern Begeleiders brengen ouders op de hoogte wanneer er leerlingen of de leerkrachten uit een groep 
positief getest zijn op COVID-19 en uw kind een nauw contact is.  
  
In onderstaande web-brief kunt u lezen welke maatregelen voor uw kind van toepassing zijn. Zolang uw kind geen 
klachten heeft die passen bij corona, mag uw kind naar school.  
 
Klik op de link om de web-brief te openen:  
https://lci.rivm.nl/basisonderwijs-covid19  
  
Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op. U kunt ook het landelijk informatienummer bellen voor vragen 
over het coronavirus; 0800 – 1351 of bellen met 088 – 44 303 95.  
____________________________________________________________________________________________ 
 

Onderzoek naar drinkgedrag op Het Festival……doet u mee? 
Graag stel ik mij even voor. Ik ben Annet Klok, de moeder van Per uit groep 3. Ik volg 
de deeltijd Hbo-opleiding Voeding en Diëtetiek aan de Haagse Hogeschool.  
In overleg met de directie ga ik een onderzoek doen naar het ‘drinkgedrag van 
kinderen op Het Festival.’  
 
Hiervoor zoek ik ouders, die kort een aantal vragen zouden willen beantwoorden. Zou 
je hieraan mee willen werken, dan zou je me enorm helpen! Spreek me aan op het 
schoolplein of stuur een Whatsapp naar 0653847144, dan neem ik binnenkort contact 
met je op!  
  
_________________________________________________________________________ 
 
Start thema 1: “Het Festival staat als een huis”  
   

Tijdens het eerste thema van dit 
schooljaar bouwen de 
kinderen aan hun 
technische kennis. Met 
‘het huis’ als 
uitgangspunt gaan we 
ontdekken hoe deze is opgebouwd, welke 
materialen je nodig hebt en wanneer een bouwwerk stevig 
is? Daarnaast komen ook de technische mogelijkheden 
binnen het huis aan bod. Denk aan elektriciteit en 
watervoorziening. Welke technologieën gebruiken wij in 

huis en hoe deden ze dat vroeger eigenlijk? Bij de kleuters 
worden onderwerpen besproken als licht/donker, 

drijven/zinken en geluid. Binnen dit thema zal er ook weer ruimte zijn voor creativiteit. Het tekenen van een huis in 
3D, het knutselen van stevige constructies of het digitaal ontwerpen van je eigen verblijf. We gaan van start op 
donderdag 15 september en sluiten het thema af op donderdag 3 november. Tegen die tijd hoort u meer over de 
afsluiting.   
 
 
 
 

https://lci.rivm.nl/basisonderwijs-covid19
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Talentontwikkeling 

Voor de zomervakantie hebben we verschillende legobakken van Deltion mogen lenen. In de groepen 5, van 
bassischool Het Festival zijn de bakken gebruikt tijdens Talentontwikkeling, een moment op vrijdagmiddag 
waarop leerlingen mogen kiezen wat ze gaan doen. Elke week stond er een nieuwe challenge op het programma. 
Zo zijn er voertuigen gebouwd, hebben we gebouwen gemaakt, steden en personages. Zodra de bakken op de 
kop ging doken de leerlingen de lego in opzoek naar de juiste steentjes voor hun bouwwerk.  

Aan het eind van de periode hebben we de Festival Lego Master gekozen. De leerlingen uit groep 5c waren zo 
enthousiast dat ze besloten de laatste schooldag nog een klassen- challenge te houden voordat de zomervakantie 
begon.  
Deltion, bedankt voor het lenen van de bakken lego!    

 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 


