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Nieuwsbrief januari 2023 
  

Het Festivalnieuws 
IKC Het Festival - Sportlaan 6 – Zwolle 

 
Beste ouder(s), 
 
Namens het team wens ik u een gelukkig en gezond 2023 toe!   
 
Op maandag 9 januari is iedereen uitgerust en enthousiast begonnen aan 
het jaar 2023. Deze week  bereiden we ons voor op een paar intensieve 
toetsweken (Cito) voor onze leerlingen. De afname vindt plaats in de 
periode van 16 tot en met 27 januari.   
 
Volgende week starten we met een nieuw thema. Dit keer is het thema  
gerelateerd aan het domein Mens en Maatschappij.   
De werktitel is ‘Het Festival winkelt mee’.  
Tijdens dit thema gaan de kinderen ervaren hoe reclame werkt en op 
welke manieren consumenten worden beïnvloed. Waarom koop je soms 
spullen die eigenlijk niet nodig hebt? Welke invloeden hebben sociale 
media, televisie- en radioreclame en reclameposters? Een interessant en 
inspirerend thema, waarbij we natuurlijk ook winkels gaan bezoeken.     
 
In deze editie ook een noodoproep! We zijn dringend op zoek naar 
(groot) ouders om onze Pauzegroep te versterken. We hebben een groot 
tekort en zonder pauze- ouders kunnen we niet kosteloos voor ouders 
tussenschoolse opvang realiseren……Helpt u mee?  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dick Bremmer 
directeur 
 
 
 
 
 

Editie oktober 2020 

 

Geplande 

evenementen 

05-01-2023 

MR- vergadering 

15- 02- 2023 

   Studiedag- alle leerlingen vrij 

22-02-2023 

Info- avond ‘Ouders op zoek 

naar een basisschool…..’ 

 

27-02-t/m 03-03- 2023 

Voorjaarsvakantie 

 
 

               Studiedag 
Op woensdag 15 februari staat de 
tweede studiedag op de kalender. 
 
De studiedagen voor het team 
staan dit schooljaar in het teken 
van het nieuwe schoolplan 2023 – 
2027. 
 
Het nieuwe schoolplan wordt op 
Het Festival SAMEN met alle 
collega’s gebouwd. 
 
In mei ’23 hopen we onze nieuwe 
plannen voor de komende vier 
jaren te presenteren in de 
Medezeggenschapsraad. 
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Inzien van notities en CITO-resultaten in het Ouderportaal.  
U kunt op elk moment de verslaglegging van de oudergesprekken en de laatste CITO-resultaten van uw kind inzien, 
behalve in de periode van de cito- toetsen tot na de periode waarin de ontwikkelgesprekken hebben 
plaatsgevonden. Op dat moment is het ouderportaal voor ouders gesloten. Leerkrachten bereiden de 
ontwikkelgesprekken voor in ParnasSys en het voorkomt verwarring dat de voorbereiding van de leerkracht wordt 
gelezen, voordat het daadwerkelijke ontwikkelgesprek heeft plaatsgevonden. Het portaal is gesloten van maandag 
16 januari tot en met vrijdag 31 maart. Vanaf maandag 3 april is het portaal weer opengesteld. 
 

Adviesgesprekken groepen 8 
In week 5 starten we met de adviesgesprekken voor de leerlingen en hun ouder (s) van 
onze vier groepen 8. Tijdens deze gesprekken krijgen de leerlingen hun definitieve 
schooladvies te horen van hun leerkracht(en). Een schooladvies voor het voortgezet 
onderwijs is een zorgvuldig proces waar op Het Festival de leerkrachten, intern 
begeleiders, orthopedagoog, onderwijsregisseur en directeur zijn betrokken. 
Belangrijk, het is immers niet eenvoudig om na acht jaren basisschool de juiste VO- 
school te kiezen, waar je met plezier en vertrouwen de volgende fase in je leven start.  
 

Aanmelden broertjes en zusjes 
In februari starten we met formatie 2023-2024. Een heel proces, waarbij we de komende maanden bezig zijn met 
de complexe puzzel om, binnen de toegekende bekostiging, het team voor het nieuwe schooljaar te formeren.  
 
De bekostiging wordt toegekend op basis van het aantal leerlingen. Daarom is het prettig om broertjes en/ of  
zusjes die nog niet zijn aangemeld, tijdig te kunnen opnemen in onze leerlingenadministratie. Inschrijfformulieren 
kunt u verkrijgen bij onze conciërge, Wim Dulos (w.dulos@ooz.nl.)  
 

Afscheid Miranda Jansen 
Eén van onze onderwijsassistenten, Miranda Jansen gaat ons per 1 februari verlaten. Miranda 
werkt al enkele jaren in het voortgezet onderwijs bij de v.d. Capellenborg in Elburg, eveneens een 
school binnen OOZ en Regio. Zij heeft de kans aangeboden om op deze school fulltime te komen 
werken. 
Miranda heeft bijna zeven jaren met veel plezier op Het Festival gewerkt. We bedanken Miranda 
en wensen haar veel plezier en succes in Elburg.   
 

 
Ervaren thema 2; ‘Het Festival winkelt mee!’ 

    Aanstaande dinsdag 17 januari starten wij met het nieuwe thema 
‘Het Festival winkelt mee’. Tijdens dit thema gaan de kinderen 
ervaren hoe reclame werkt en op welke manieren consumenten 
worden beïnvloed. Waarom koop je soms spullen die eigenlijk 
niet nodig hebt? Welke invloeden hebben sociale media, 
televisie- en radioreclame en reclameposters? Veel groepen 
zullen een bezoek brengen aan de winkel. In de midden- en 
bovenbouw gaan de kinderen de opgedane kennis toepassen 
door reclame te maken voor een eigen product. Daarnaast zal er 
tijdens dit thema aandacht zijn voor de functie van geld als   

 ruilmiddel. In de lagere groepen zal de waarde van biljetten en     
   munten aan bod komen. In de midden- en bovenbouw groepen  

               zal ook aandacht zijn voor het sparen en lenen van geld. We kijken 
er naar uit om met dit leerzame thema te starten. Over de afsluiting van het thema worden ouders t.z.t. 
geïnformeerd.    

 

https://erfschutter.nl/luchtbuksen/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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Noodkreet Pauzegroep 
Ruim een jaar geleden hebben we een aan alle ouders een ‘noodkreet’ uitgedaan, namens de pauzegroep van Het 
Festival. Deze groep bestaat uit ouders die tegen een vrijwilligersvergoeding (max. € 9,50 per keer) op een 
verantwoorde manier de  middagpauzes van uw kind(eren) mede mogelijk proberen te maken.  
  
Deze vrijwilligersvergoedingen worden betaald door de school, zodat u niets hoeft te betalen voor het overblijven.  
Tijdens de middagpauze zorgen pauzegroep-ouders ervoor dat leerkrachten van hun pauze kunnen genieten. 
Leerkrachten hebben volgens de onderwijs-CAO recht op minimaal 30 minuten pauze rond het midden van de 
werkdag.   
Dit systeem van overblijven werkt echter alleen als er voldoende ouders zijn die mee willen helpen. Op 
maandagen, dinsdagen en donderdagen hebben we per keer 12 ouders nodig.  
De oproep toendertijd heeft geleid tot diverse aanmeldingen en dus nieuwe hulpouders. 
 
Maar…….we komen nog heel veel ouders te kort!  
 
Bij een tekort aan hulpouders kunnen we niet voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van onze 
medewerkers. Ook de belasting op de ouders die wel deel uit maken van de pauzegroep is veel te groot aan het 
worden.   
Via deze noodoproep willen we u dan ook vragen om, ook vooral in het belang van uw kind, te overwegen om bij 
de pauzegroep aan te sluiten.  Heeft u wisselende roosters  of kunt u maar een uurtje, toch heel graag aanmelden. 
 
Heeft u tijd en zin om de pauzegroep te versterken, meldt u zich dan aan: Coördinator Halise Tasdan- 
pauzegroep@hetfestivalzwolle.nl.  
Als u twijfelt, kunt u ook een afspraak maken om een keer te komen kijken.  
 
Het zou fijn zijn als het lukt om met elkaar onze gratis overblijfvoorziening in stand te kunnen houden. Komt u ons 
helpen?  

 

 
 
 


