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Jaargang 21 - 2016/2017 

vrijdag 23 september 
 

p 

            Kopij kan ingeleverd worden via redactie@flevoschool.nl                            

 

Verjaardagen 
25 sept. Nadine van Hemert gr 8, 12 jaar 
  Julia Veerman                gr 5, 8 jaar  
26 sept. Kyra Zaouia-van Gaans gr 2b, 5 jaar    
  Lisa Ubbink gr 5, 9 jaar  
27 sept.   Bibi Schwartz                 gr 6, 9 jaar  
28 sept.   Joppe Ligtenstein gr 6, 9 jaar  
30 sept.   Sebastiaan Tigelaar gr 4, 7 jaar 
1 okt.      Cicile van Rijn-Ursepuny gr 5, 10 jaar  
        Julian de Zeeuw gr 4, 7 jaar  
2 okt.      Jente Wessels gr 4, 7 jaar 
03 okt. Puck Boot   gr 3, 6 jaar 
  Bo June Everts  gr 7, 11 jaar 
05 okt. Thomas Wessels  gr 3, 6 jaar  
  Berend Ekkel  gr 4, 7 jaar  
06 okt. Erick Ruiter   gr 7, 11 jaar  
09 okt.  Luca van Duijn  gr 6, 9 jaar 
11 okt. Jack Lüske   gr 2b, 5 jaar   
 
Allemaal hartelijk gefeliciteerd! 
 

Agenda  
wo 28 sept. Studieochtend  

groep 1 t/m 4 vrij 
ma 3 okt. Vergadering 

Medezeggenschapsraad 
wo 5 okt. 
 

Start Kinderboekenweek 
“Voor altijd jong!” 

wo 5 okt. 
 

Vergadering 
activiteitencommissie 

wo 5 okt. t/m 
           vr 7 okt. 

 
Kamp groep 7 

ma 17 okt. t/m 
          vr 21 okt. 

 
Herfstvakantie 

ma 24 okt. Studiedag 
Groep 1 t/m 8 vrij 

ma 31 okt. Infoavond voortgezet 
onderwijs 

      
 
  
  

  

Nieuwe datum schoolreis 
De schoolreis van groep 3-4 en 5-6 is verplaatst naar donderdag 1 juni. Deze verplaatsing heeft te maken 
met het samenvallen van de lustrumweek vorige week. Voor alle groepen wordt de datum donderdag 1 
juni (groep 1-2 stond al op deze datum en is ongewijzigd). 
 
Voortgang onderzoek deurbeleid 
Om een beeld te krijgen van hoe andere scholen omgaan met het onderwerp “toegankelijkheid van de 
school” zijn er in juni van dit jaar 19 basisscholen benaderd voor deelname aan ons onderzoek. Dit betrof 
alle basisscholen in Huizen en in de omliggende gemeentes telkens twee. De bereidheid tot deelname was 
groot; directies van 17 scholen namen deel. Uit de resultaten blijkt dat 88% van hen de deuren tijdens 
lesuren gesloten houdt of dit wenselijk acht (resp. 76% en 12%). Unaniem genoemde reden is de 
veiligheid van de kinderen (dit in tegenstelling tot bv. diefstal).  

mailto:redactie@flevoschool.nl
https://www.gymspullen.nu/onze-scholen/flevoschool-huizen
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Volgend op het scholenonderzoek is er door de directie en het bestuur accoord gegeven voor 
inventarisatiefase II. Er zijn gesprekken gevoerd met de politie, de brandweer, de 
medezeggenschapsraad, het schoolpersoneel, De Kremmerd en 3 beveiligingsbedrijven. Tevens is er een 
week lang gekeken naar de inloop tijdens lesuren. 

Vanuit de inventarisatie zijn de mogelijke ‘oplossingsconcepten’ naast elkaar gezet en vergeleken op het 
gebied van veiligheid en praktische en financiële aspecten. Hier is een eerste selectie uit gemaakt waar nu 
offertes voor worden opgevraagd. 

Indien u meer inzicht wilt en/of een bijdrage wilt leveren dan kunt u altijd contact opnemen met één van 
de betrokken ouders; Sophie Timmermans (06) 45 62 09 09 en/of Petra Twisk (06) 14 77 03 07. 
 
Jubileumweek 90 jaar 
De Flevoschool bestaat 90 jaar en dat hebben we vorige week feestelijk gevierd. Wat een enthousiasme 
en plezier bij iedereen. De kinderen, de leerkrachten en hulpouders hebben met volle teugen genoten.  

Tijdens de opening op maandag kregen wij bezoek van mevrouw Elisabeth Dudok van Heel, inmiddels 95 
jaar oud en leerling van De Flevoschool toen deze nog De Nieuwe School heette. Zij heeft aan de 
kinderen verteld hoe en waar De Flevoschool is gestart en 
hoe het onderwijs er toen uitzag. 

   
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Op dinsdag hebben alle leerlingen een klein zelfportret gemaakt. Wat heeft iedereen op 10x10 cm z’n best 
gedaan. Groot en klein, iedereen heeft er wat moois van gemaakt. Binnenkort wordt hier één groot 
kunstwerk van gemaakt en dit hangen we op in de hal op school.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

tel:(06)%2045%2062%2009%2009
tel:(06)%2014%2077%2003%2007
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Woensdag gingen we met de kinderen op zoek naar de plekjes van de oude Flevoschool. De onderbouw 
wandelde naar het 1e Flevoschool woonhuis op het Eikenlaantje (toen nog De Nieuwe School). Daarna 
gingen we spelen op de hei aan de Driftweg, daar stond vroeger het eerste echte schoolgebouw van De 
Flevoschool. Op dezelfde plek speelden de kinderen hier toen, dat was hun schoolplein.  
De bovenbouw maakte een fantastische fietstocht langs de verschillende plekken van de Flevoschool maar 
ook langs historische plekken van Huizen. Meester André heeft dit geweldig gedaan en schrijft verderop in 
deze Even Flevo hier meer over.  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op donderdag was het ECHT feest! Circus Kristal maakte van alle kinderen 

circusartiesten! Iedereen ging aan de slag met goocheltrucs, 
schminken en echte circusacts.Optreden deden de kinderen voor 
elkaar. Wat een leuke organisatie. Ze betrokken de kinderen 
maar ook de leerkrachten en hulpouders erbij. Met veel humor 
werd iedereen de hele dag vermaakt. De warme dag werd 
afgesloten met een ijsje.  
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Bellenblazen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Goocheltruc voorbereiden 
 
De laatste dag om het feest af te sluiten was er een groot taartenbuffet. Wat hebben de ouders hun best 
gedaan iets heerlijks en moois te maken. Het zag er super feestelijk uit. Het rook naar taart in de hele 
school. Om 10 uur werden de taarten in de klas aangesneden. Bakouders en bakkinderen, het was 
heerlijk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En nu is het jubileum afgesloten. Een super feestweek voor de kinderen! Een nieuw logo! En nieuwe 
website voor de school! We kijken terug op een geslaagde viering.  
 

Namens de lustrumcommissie iedereen bedankt! 
 

90  JAAR  90  JAAR  90  JAAR  90  JAAR  90  JAAR 
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Circus Kristal 

Op donderdag was het de hele dag feest. Er was namelijk een circus op school. Eerst 

ging groep 1 tot 4 buiten met de circusspullen aan de gang. En gingen groep 5 tot 

8 boven  goochelen, schminken en bellenblazen. Het goochelen was leuk en thuis 

gingen we het aan  mijn ouders laten zien en die snapten er niks van.  

Daarna was de voorstelling van groep 1 tot 4. Zij mochten op een dunne balk  

lopen met 3 spetterende talenten. Het was schattig om te zien hoe de kleuters het 

deden.  

Maar toen ging groep 5 tot 8 naar buiten en groep 1 tot 4 naar binnen.  Op het 

einde van de dag ging groep 5 tot 8 ook optreden met een paar kinderen. En Erick 

uit onze klas werd ook naar voren geroepen om te laten zien wat ie kan.  En toen 

gingen  we allemaal lekker naar huis.  

Milo, groep 7 
 
De Flevoschool in de media: 
In de Huizer Courant een uitgebreide beschrijving van onze jubileum festiviteiten: 
 

 
 
 
De verkeerslustrumweek 
Tijdens de lustrumweek heeft de verkeerscommissie toch kans gezien wat verkeer-achtigs te organiseren. 
Natuurlijk stonden er ’s morgens aan de poort de lootjes uitdelers. Iedereen die te voet of met de fiets 
naar school kwam kreeg een lootje en maakte kans op een leuk prijsje aan het einde van de week. Het 
was ook nog eens mooi weer dus was het opvallend rustig met de auto’s. Probeer het vol te houden om 
op de fiets of te voet naar school te komen, zeker met mooi weer. Ook de kleinere kinderen vinden het 
heel leuk om met pap of mam op de fiets naar school te komen.  
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Woensdag stond de historische Flevo fietstocht gepland:  
In groepjes van 4/5 kinderen gaan de kinderen onder begeleiding van een ervaren fietser/ouder achter de 
uitgezette gele pijltjes aan. Via de Naarderstraat staan de kinderen als eerste stil bij een plek aan de 
Driftweg. Hier speelden de kinderen van de allereerste “Nieuwe school” 90 jaar geleden op de hei. In het 
Eikenlaantje bezoeken de fietsers nummer 25. In dit huis kregen de eerste leerlingen van de latere 
Flevoschool les. De kinderen maken de eerste envelop open en leggen 
een puzzel, zodat de eerste vragen beantwoord kunnen worden.  

De tocht gaat verder langs het Gooimeer richting botterwerf. Daar 
staat een groep vrijwilligers de kinderen op te wachten. Op de botters 
krijgen ze een geweldig enthousiaste rondleiding. Later op school 
moeten de kinderen nog een aantal vragen beantwoorden die tijdens 

het praatje aan bod 
zijn gekomen. “Wat 
weet je van Taeje 
bokkes?” “Wat is de 
naam van de werf, 
waar de laatste 
botters werden 
gebouwd?” “hoeveel 
betaalde de vissers 
aan liggeld in de 
nieuwe haven van Huizen”.  

Na een drankje en een hapje ging de fietsreis weer 
verder naar restaurant “de Haven van Huizen”. Enkele 
groepjes missen hier het bordje met nummer 4, tijd 

voor een vraag, en rijden alleen maar achter de gele pijltjes aan.  

Via het oude dorp peddelen de groepjes naar de Maria Montessori. In dit voormalige belastinggebouw 
trekt de Flevoschool als de oude school wordt afgebroken en een nieuwe wordt neergezet. Nummer 6 is 
het laatste punt waar even terug wordt gekeken in de geschiedenis. In een doodlopend gedeelte van de 
Bachlaan stond vroeger “het Kruzemuntje”, een kleuterschool. Met de nieuwbouw trok het Kruzemuntje in 
bij de Flevoschool aan de Bovenlangewijnseweg.  

Rond twaalf uur is iedereen weer terug, behalve meester Mark en zijn groep die de bordjes ophaalt.  

Iedereen heeft keurig zijn opdrachten gemaakt, niemand echt verdwaald …. Een prima ochtend met weer 
16 ouders die zich geweldig hebben ingezet. Hulde. O ja …. De groep met Fleur van Munster had alle 
vragen goed. Fietshelmpje af!  

Klaar-over posten 
De klaar-over posten aan de Nieuwe Bussummerweg en de Naarderstraat worden vanaf 08.15 uur 
bemand. Vanaf die tijd zogen zij ervoor dat uw kind veilig kan oversteken. In de afgelopen week zijn er 
veel kinderen gezien die al ruim daarvoor deze twee drukke straten zelfstandig oversteken. Wilt u dat uw 
kind veilig oversteekt, laat uw kind dan na 08.15 uur naar school gaan zodat de klaar-over kan helpen. 
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Themakar groep 8 
Je heeft ‘m ongetwijfeld al een keer gezien, maar sinds de tweede week van het nieuwe schooljaar staat 
in de hal, naast de Techniek Torens een Themakar. De Themakar is een nieuw initiatief van groep 8. Op 
de Themakar laten de kinderen iets zien wat zij belangrijk, leuk of interessant vinden. Het kunnen spullen 
uit hun verzameling zijn, of van hun hobby of sport. Bijzonder leuk en leerzaam om naar te kijken, maar 
wie weet kom je op andere/nieuwe ideeën of wordt je zelfs aangemoedigd om ook op een sport te gaan. 
De kinderen nodigen iedereen uit. Neem eens een kijkje. En heb je vragen? Spreek de kinderen van groep 
8 gerust aan, ze maken graag een praatje en geven met plezier tekst en uitleg. 
Hieronder de eerste kinderen bij hun Themakar: 
 

     
 Olivier over “Hockey”                      Sjuul over “Tekenen”                        Zanna over “Hockey”  
 

Flyer verkeer 
Wellicht heeft u in de afgelopen weken tijdens het brengen van uw kind een flyer ontvangen over de 
gewenste route als u uw kind komt brengen of halen. Hieronder nogmaals de flyer. 
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