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Jaargang 20 - 2015/2016 

maandag 30 mei 
 

 

     Kopij kan voor woe. 15 juni 2016 ingeleverd worden via redactie@flevoschool.nl   

 

Verjaardagen 
In de afgelopen dagen waren jarig: 

28 mei Oscar Visser gr 4, 8 jaar 
29 mei Kylana Sijl gr 4, 8 jaar 
 
De komende periode zijn jarig: 

31 mei Flor Croiset van Uchelen gr 6, 10 jaar 
04 juni Wessel van Zijl gr 3, 8 jaar 
05 juni Chris de Man gr 3, 7 jaar 
08 juni Derk Meenhorst gr 2a, 6 jaar 
  Nynke Visser gr 1a, 5 jaar 
11 juni Rose Ekkel gr 1a, 5 jaar 
 
 
Allemaal hartelijk gefeliciteerd! 

 

 

Agenda  
di. 31 mei Schoolreis groep 1/2 
woe 1 juni Vergadering 

Activiteitencommissie 
ma 6 juni Vergadering 

Medezegenschapsraad 
woe. 8 juni  Sportdag 
woe. 15 juni Studieochtend (leerlingen 

groep 1 t/m 4 vrij) 
do. 16 juni  Ledenvergadering 

vr. 8 juli Rapport 3; eindejaarsfeest 
di. 12 juli Musical groep 8 
vr. 15 juli Laatste schooldag (alle 

leerlingen vanaf 12.00 u 
vrij) 

  

 
 
Nieuwe leerlingen 
De volgende kinderen zijn nieuw bij ons op school gestart: 
In groep 1/2b: Charlotte Beijers en Josephine Beijers 
 
Wij heten Josephine en Charlotte van harte welkom en wensen hen een leerzame, maar bovenal fijne tijd 
op De Flevoschool. 
 
Kamp groep 8 2016 
Op woensdagochtend 18 mei gingen wij op kamp naar 
Zandvoort aan zee! 
Ons kamp startte op school om 8:45. De bus arriveerde en 
we laadden onze tassen in. 
De busreis verliep vlot en het was heel erg gezellig. 
Eenmaal aangekomen in Zandvoort hebben we de tassen uit 
de bus gehaald en in onze blokhutten gezet en uitgepakt. 
Wij sliepen met 4, 5 of 6 personen in een blokhut en 
iedereen had een hele gezellige kamer.  

mailto:redactie@flevoschool.nl
https://www.gymspullen.nu/onze-scholen/flevoschool-huizen
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Nadat we dat gedaan hadden gingen we het strand verkennen. En 
na de strandwandeling gingen we lunchen. Daarna gingen we op het 
strand Expeditie Robinson doen, waar we allerlei leuke spelletjes 
tegen elkaar deden. En tussendoor namen we even een plons in het 
water. Het liep heel vlot alleen ging het helaas eventjes regenen, 
waardoor we terug naar de blokhutjes moesten. Toen ging iedereen 
een beetje chillen. Daarna gingen we met zijn allen eten. En ten 
slotte deden we een GPS speurtocht door de duinen. Het was heel 
cool. En wat de dag eindigde was het gezellige ‘kampvuur’. Daarna 
moest iedereen zich klaar maken voor het slapen. 
Donderdagochtend begon al vroeg, om 6:30 was iedereen wel 
wakker. En iedereen liep een beetje naar elkaars kamer om daar te 
gaan kletsen. Om ongeveer 8:30 gingen we ontbijten. 
Na het ontbijt werden we verdeeld in 2 groepen om te gaan raften 
of te surfen, dat was echt super leuk! En tussendoor gingen ook nog 
groepjes op de “banaan”, het was een opblaasbaar groot ding wat 
door de boot werd getrokken. Daar tussendoor gingen we ook nog 
lunchen met zijn allen. 
Na die leuke activiteiten mocht iedereen doen wat ze wilden, sommige kinderen gingen chillen in de 
kamer, de anderen gingen bijvoorbeeld voetballen. En er werd natuurlijk ook nog gedoucht. 
Om 18:30 gingen we avond eten en dat was lekker patat en hamburger. Na het eten mocht iedereen nog 
even oefenen voor bonte avond.. en daarna was het zo ver: DE BONTE AVOND BEGON! Iedereen had 
echt een super leuke act. De act die had gewonnen was van Rozemarijn, Famke en Sam. Na de bonte 
avond begon een gezellige disco. En toen was het bedtijd. 
Vrijdagochtend begon ook weer vroeg om 6:30. 
Toen we wakker werden liepen veel kinderen naar elkaars kamers om daar gezellig te kletsen. Er stond 
een harde wind waardoor helaas het rooster werd veranderd. We konden niet gaan powerkiten door de 
harde wind, gelukkig hadden we al snel een oplossing 
gevonden, namelijk naar een trampoline park waar je 
uitgebreid trampoline kon springen. Uiteindelijk hadden we 
dat dus gezellig gedaan en gingen we daarna lekker 
lunchen. Helaas moesten we toen echt gaan. De bus stond 
klaar met alle tassen erin en we reden terug. De terugreis 
verliep goed, alleen lagen er wel veel kinderen te slapen. 
Eenmaal weer terug op school was het natuurlijk ook weer 
leuk om je familie te zien.  
 
Het was een weekje om niet te vergeten!  
 
Gemaakt door: Floris & Saar 
   
Voordeurbeleid 
In de nieuwsbrief Even Bestuur van 16 december jl. is er gecommuniceerd over het voordeurbeleid van 
De Flevoschool. Naar aanleiding van dit beleid zijn er vragen ontstaan bij een aantal ouders. Daaruit 
volgend wordt er op dit moment opnieuw gekeken naar het huidige beleid van zowel De Flevoschool als 
het beleid bij veel andere scholen in en in de omgeving van Huizen. Twee ouders voeren dit onderzoek 
uit. Mocht u vragen en/ of opmerkingen hebben, aarzel niet om contact op te nemen via 
petratwisk@hotmail.com voor vrijdag 10 juni. 
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Groep 4 naar Dolfje Weerwolfje 
In groep 4 is de Dolfje Weerwolfje tijd aangebroken. Een aantal boeken wordt voorgelezen tijdens het 
eten en drinken en we hebben in de klas de film gekeken. En toen kwam er ineens ook een musical over 
het eerste boek…. Het idee om met kinderen van de groep naar het theater te gaan borrelde op. 
 
Na een dagje rondmailen bleek dat alle kinderen hier wel zin in hadden. Zo gezegd, zo geregeld! Christy 
(klassenmoeder) heeft de organisatie op zich genomen en heeft vervolgens ruim 60 (!) kaarten geregeld. 
Op vrijdag 23 april, ‘s avonds na de Koningsspelen, waren we met de hele klas en papa’s, mama’s, broers, 
zussen, vrienden en vriendinnen om 7 uur in SPANT! in Bussum. Daar hebben we genoten van een 
superleuke musical! Na de musical, die ongeveer een uur en een kwartier duurde, mochten we ook nog 
met Dolfje, Timmie, Noura en de ouders van Timmie op de foto. 
  
Het was superleuk! 
 

  
 
Verkeerscommissie 
‘Verkeer is net een kinderfeestje. 
Als je het niet in goede banen leidt dan kan het in de soep lopen.’ 
                             

Anonieme verkeersbrigadier                                                              
 
Wat is het toch geruststellend om te weten dat ook De Flevoschool veel aandacht besteedt aan de 
verkeersveiligheid rond de school. Vanuit de school houdt de verkeerscommissie zich bezig met de 
coördinatie van de klaar-over en Kiss & Ride posities. Een soms uitdagende maar tegelijkertijd dankbare 
klus omdat ook wij het belang van verkeersveiligheid hoog hebben zitten en we daarbij kunnen leunen op 
betrokken ouders. 
In een vorige digiduif hebben wij een dringende oproep gedaan. Dit was echt nodig omdat er een enorm 
tekort aan verkeersbrigadiers dreigde te ontstaan. Gelukkig blijkt dan maar weer hoe betrokken de 
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meeste ouders zijn. We hadden veel vrijwillige aanmeldingen en ook de mensen die daarna benaderd zijn, 
waren positief. Heel veel dank hiervoor! 
Aankomend schooljaar wijzigt de verkeerscommissie iets; Dingena van Wayenburg zal na jaren trouwe 
dienst afzwaaien en Karin de Goede neemt haar stokje over. Zij richt zich met name op de klaar-over 
overgang op de Naarderstraat. Ook de Nieuwe Bussumerweg wordt versterkt; behalve Yvonne Rootring 
komt Marjolein Drijkoningen de verkeerscommissie versterken. Sonja Boerhout is de coördinator voor de 
Kiss- & Ridestrook.  
Dit jaar is er een behoorlijke natuurlijke uitstroom van ‘oude’ verkeersbrigadiers; ouders van kinderen die 
van school gaan. We willen iedereen die zich de afgelopen jaren enthousiast heeft ingezet als klaar-over 
en/of voor bij de Kiss & Ride strook, enorm bedanken! Mede dankzij jullie hebben we het verkeer rond de 
school in goede banen kunnen leiden. 
Nu is het tijd voor nieuwe aanwas. We zijn erg blij met de ouders die zich hebben aangemeld om de 
verkeerscommissie te helpen. Ook aankomend schooljaar staan er weer ruim 40 klaar-overs klaar om ’s 
ochtends te zorgen voor een veilige verkeerssituatie rond de school. De nieuwe groep aanstormende 
brigadiers krijgt eind mei of juni de verplichte korte training van de politie waarna ze gecertificeerde 
verkeersbrigadiers zijn. Deze training vindt dit jaar plaats op De Flevoschool. Er is overigens nog plek voor 
enkele brigadiers op de Nieuw Bussumerweg danwel op de Naarderstraat. Mocht je je geroepen voelen, 
meld je vooral aan bij de verkeerscommissie. Het kan ook handig zijn om alvast een jaar als reserve mee 
te draaien zodat je het jaar daarop goed voorbereid als klaar-over aan de slag kunt. Dus; de 
mogelijkheden zijn eindeloos.. Laten we er weer een mooi 
schooljaar van maken en er met elkaar voor zorgen dat onze 
kinderen elke ochtend veilig op school komen! 
 
Met dank, 
De verkeerscommissie 
 
 
De Flevoschool in de media 

 
Gooi en Eemlander, vrijdag 27 mei 2016 
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Gooi en Eemlander, vrijdag 20 mei 2016 

 

De Huizer Courant,  

donderdag 26 mei 2016 
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Nieuwe oproep vrijwilligers tussenschoolse opvang 
Wij zijn met spoed op zoek naar vrijwilligers voor de tussenschoolse opvang!  
Wij bieden gevarieerd werk op één of meerdere scholen, tijdens alle schoolvakanties vrij, zeer goede 
beloning van 10 euro netto per keer, mogelijkheid tot het volgen van training, etc. 
 
Heeft u zin om te helpen of kent u iemand die dat wil doen? 
Neem dan contact op met Laura van Helden, lvanhelden@kinderopvanghuizen.nl. 
 
Vraag van de maand juni CJG Huizen 
 

 

 

 

Elke maand kunt u op de site van het CJG informatie vinden over een 

veelvoorkomende vraag van ouders over hun opgroeiende kind. 

Voor de maand juni 2016 luidt de vraag: 

’Samen opvoeden – moeten we het overal over eens zijn?’ 

Opvoeden is makkelijker en levert meer op als ouders 

samenwerken, goed communiceren en elkaars inspanningen 

op een positieve manier ondersteunen. Dit kan best een 

uitdaging zijn wanneer je als ouders verschilt in je visie, 

waarden, verwachtingen en  vaardigheden.  

Het gaat erom dat ouders het globaal eens zijn over de 

opvoedaanpak. Bijvoorbeeld dat jullie dezelfde regels 

hanteren over zaken als bedtijd, eten enzovoort. Nog 

belangrijker is dat jullie samenwerken en elkaar steunen. 

Ouders die zich gesteund voelen, vinden het gemakkelijker om 

met het gedrag van hun kind om te gaan.  

Meer lezen? Klik hier 
 

 

 of ga naar cjghuizen.nl > vraag van de maand 

Wilt u meer weten of heeft u andere vragen over uw kinderen? 

U bent  van harte welkom in het Centrum voor Jeugd  en Gezin voor  al uw 

vragen over opvoeden en opgroeien. Loop gewoon eens binnen of bel voor 

een afspraak.  De hulp is gratis en u heeft geen verwijzing nodig. 

    
 

mailto:lvanhelden@kinderopvanghuizen.nl
https://www.cjggooienvechtstreek.nl/index.php?option=com_zoo&Itemid=1732&lang=nl&layout=category&view=category

