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Nieuwsbrief november 2022 
  

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

      Beste ouder (s), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het is alweer november en dat betekent dat we onder meer het eerste thema 
“Het Festival staat als een huis” gaan afsluiten en kunnen we ons gaan voorbereiden 
op de feestmaand december. Een gezellige tijd op Het Festival. 
 
Wat Corona betreft is het gelukkig erg rustig op school, maar zijn we op de  
achtergrond wel bezig met ‘en… als Corona weer de kop opsteekt?’  
Om voorbereid te zijn op een opleving van het coronavirus heeft het ministerie van 
OCW het sectorplan COVID-19 gelanceerd. Dit sectorplan bevat een leidraad voor  
schoolbesturen en scholen, zodat wij weten op welk scenario wij ons kunnen  
voorbereiden en het onderwijs veilig en verantwoord gegeven kan worden. Hierbij is 
het uitgangspunt dat een scholensluiting te allen tijde moet worden voorkomen. 
Er is ook ruimte voor maatwerk gelukkig. In bijgaande brief (zie bijlage) kunt u lezen 
wat u in communicatie van school kunt verwachten, mocht er een opleving van het 
virus komen. 
 
Deze week helpen we de Voedselbank Zwolle om producten in te zamelen. Mooi om 
te zien hoeveel producten kinderen en ouders ingezameld hebben. Mooi leermoment 
ook voor iedereen in het kader van burgerschapsvorming en ‘zorgen voor elkaar’! 
 
Dick Bremmer 
directeur 

_________________________________________________________________________________________ 

Het groene schoolplein 
Zoals velen van u heeft kunnen zien, wordt er hard gewerkt aan de 
vergroening van ons schoolplein. Iedere dag komen we weer een stapje verder. 
Weliswaar duur de inrichting van het plein langer dan we gedacht hebben, 
maar uiteindelijk gaat het om het eindresultaat en dat wordt heel mooi. 
 
Als over enige tijd alles klaar is, gaan we het nieuwe, groene schoolplein 
natuurlijk ook feestelijk openen. We houden u op de hoogte! 

 
 

Editie oktober 2020 

 

Geplande 

evenementen 

07-11-2022 

Start “Week van het respect.” 

14 t/m 25-11  

   Ontwikkelingsgesprekken 

05-12- 

Sintviering 
 
 

Herhaalde oproep 
 
 

 
 

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/


   

  Pagina 2 van 4 

   
 

Een nieuwe rekenmethode 
Volgend schooljaar starten wij op Het Festival met een 
nieuwe rekenmethode. Om tot een juiste methodekeuze te 
komen hebben de leerkrachten besproken welke onderdelen 
zij graag terugzien in een nieuwe rekenmethode en is 
bekeken welke methode past bij de visie van onze school.  
 
De werkgroep rekenen heeft op basis hiervan twee methodes 
gekozen die leerkrachten verder gaan bekijken. Om een goed 
beeld te krijgen, worden verschillende lessen uit deze methodes in een aantal klassen gegeven. Op deze manier kunnen 
zowel de kinderen als de leerkrachten ervaringen opdoen met de werkwijze. Zo kan er tot slot een weloverwogen keuze 
worden gemaakt. We zien ernaar uit om deze nieuwe en rijke materialen uit te proberen!  

________________________________________________________________________________ 

MR nieuws 
Maandag 31 oktober heeft de MR weer vergaderd. Deze vergadering was tevens onze officiële jaarvergadering. Helaas was 
er geen enkele aanmelding om deze jaarvergadering bij te wonen en hebben we ons beperkt tot het vaststellen van het 
opgestelde jaarverslag. 
 
Bij de stichting Openbaar Onderwijs Zwolle wordt er momenteel gewerkt aan het nieuwe strategische beleidsplan voor 
2023-2027. Op basis van dit beleidsplan zal Het Festival haar schoolplan voor 2023-2027 op gaan stellen en daar komen elk 
jaar de jaarplannen weer uit voort . De MR is meegenomen over de voortgang van dit proces bij OOZ. 
De volgende MR vergadering is maandag 19 december. 
___________________________________________________________________________________________________ 

Stichting Beheer Oudergelden 
 
Nieuwe Penningmeester, Bülent Çam  

Ik zal mij even voorstellen. Ik ben Bülent Çam en ik ben de vader van Eliz (groep 3D) en Selin (groep 
1/2D). Sinds dit schooljaar ben ik de nieuwe penningmeester van Stichting Beheer Oudergelden 
Het Festival. Dit doe ik met heel veel plezier.  Mijn streven als penningmeester is om de stichting 
financieel gezond te houden. Mijn achtergrond als financieel expert bij gemeente Zwolle komt bij 
deze functie goed van pas. 
Nieuwe bestuursleden gezocht! 
Binnen de Stichting zijn we dringend op zoek naar twee algemeen bestuursleden. Lijkt het je leuk 
om je netwerk binnen het Festival te vergroten en mee te denken en te beslissen over de 
besteding van de vrijwillige ouderbijdrage?  Of wil je eerst wat meer informatie hebben over deze leuke vrijwilligers taak? 
Stuur een mailtje naar: stbohetfestival@gmail.com Wij allen kijken met belangstelling uit naar je reactie.  

Gelegenheid tot inzage financieel overzicht StBO 
Er is op 14 november om 20:00 uur in het Festival de mogelijkheid voor ouders tot inzage in de financiën van de Stichting. 
Wel dient men zich vooraf aan te melden via stbohetfestival@gmail.com.  

__________________________________________________________________________________ 
 
Actieweek Het Festival helpt Voedselbank Zwolle  
De afgelopen week stond de inzamelactie rondom de Voedselbank Zwolle 
centraal.  
Op Het Festival hebben we een werkgroep Burgerschap actief en samen 
met alle leerkrachten vinden we het geweldig om te zien dat onze 
leerlingen de Voedselbank zo goed hebben geholpen. De voorraden zijn in 
de loop van de week fors gegroeid. 
Op deze manier hebben wij een mooie bijdrage kunnen leveren voor 
Zwollenaren die dit zo hard nodig hebben.   
 
Hartelijk dank allemaal hiervoor! 
 
 

mailto:stbohetfestival@gmail.com
mailto:stbohetfestival@gmail.com
https://maken.wikiwijs.nl/42588/Tafels
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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