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 Beste ouders en kinderen,         
    

De Flevoschool bestaat dit jaar alweer 90 jaar!   

Dit is een bijzondere gebeurtenis. Om dit te vieren hebben 

wij een mooi nieuw logo voor onze Flevoschool gekregen 

en een fantastische nieuwe website. En natuurlijk wordt  

dit feest ook uitgebreid met de kinderen gevierd. 

De lustrumcommissie heeft een hele week met 

festiviteiten voor de school georganiseerd in de week van 

12 tot 16 september. Het feestelijke programma is te lezen 

in dit lustrumboekje. 

Wij hopen dat deze feestweek net zo fantastisch wordt als 

de Flevoschool zelf is! 

Veel plezier allemaal met dit lustrumfeest! 

 

Daniël van den Berg   Inez Vermeulen 

Directeur    Adjunct-Directeur 
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Programma Lustrumweek 90 jaar  

Maandag 12 september  Opening feestweek 
Opening met presentatie door meester Daniël en … ?? 
Wij zingen het 90 jaar Flevoschool Lustrumlied. 
 
Kinderen nemen vandaag zelf een 10-uurtje en lunch mee.  

 
Dinsdag 13 september  Kunst en Cultuurdag 
Alle kinderen gaan vandaag een zelfportret schilderen.  
Ieder kind telt, met z’n allen maken wij De Flevoschool. 
 
Kinderen nemen vandaag zelf een 10-uurtje en lunch mee.  
Denk aan kleding die ‘vies’ mag worden.  

 
Woensdag 14 september  “Terug naar toen…” 
De onderbouw gaat wandelen, de bovenbouw gaat fietsen. 
Ouders die zich hebben opgegeven om te helpen:  
Groep 1,2,3,4 en 5 wandelen: graag aanwezig om 9.50 uur 
bij de eigen groep. Duurt tot 12.30 uur. 
Groep 6,7 en 8 fietsen: iedere paar minuten start vanaf 9.00 
tot 11.30 uur een groepje (18 in totaal), fietstocht duurt 
ongeveer 1 uur. Starttijd volgt per mail van meester André.  
 
Kinderen nemen vandaag zelf een 10-uurtje mee.  
Onderbouw: denk aan gemakkelijke kleding, gym/wandelschoenen. 
Bovenbouw: vergeet niet je fiets mee te nemen!  
Belangrijk: allemaal je nieuwe Flevoschool (gym) t-shirt aan vandaag! 
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Donderdag 15 september  Circus Kristal 
Vandaag is het ECHT feest! Alle kinderen worden 
circusartiesten! Deze dag verzorgt Circus Kristal een ware 
circusdag in de school.  
Alle kinderen gaan aan de slag met goocheltrucs, 
schminken en echte circusacts! 
Optreden doen ze voor elkaar aan het einde van de 
schooldag.  
 
Ouders die zich hebben opgegeven om te helpen: graag 
8.30 uur aanwezig voor instructie in de hal. De dag is om  
14.45 uur afgelopen. 
 
Kinderen nemen vandaag zelf lunch mee, wij zorgen voor een 10-uurtje. 
Trek vandaag gemakkelijke kleding aan! 

 
Vrijdag 16 september  Taartendag! 
Grote taarten, kleine taarten, appeltaarten, 
chocoladetaarten… mmmm… een taartenbuffet in de hal! 
Vandaag eten wij taart omdat het immers feest is!  
Aan kinderen met een allergie wordt gedacht. 
 
Ouders die zich hebben opgegeven om te bakken: vanaf 
8.15 uur kunnen taarten afgeven worden op school 
beneden in de hal. Bak voor 6 - 8 kinderen.  
 
Onderbouw: 10-uurtje wel meenemen! 
Bovenbouw: 10-uurtje en lunch meenemen.  
De kinderen mogen vandaag feestelijke kleding of verkleedkleding aan! 
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ZO IS HET GEKOMEN 
Voor veel forenzen, die zich tussen 1920 en 1925 in de 
buitenwijk van het dorp HUIZEN vestigden, was het niet 
gemakkelijk om in de directe omgeving een geschikte, 
moderne school voor hun kinderen te vinden. 
In Huizen troffen zij een dorp met in kostuum geklede 
Huizer vrouwen met witte kantkappen en streng zwarte 
rokken, Huizer kruiers met hun blauwe zakken vol kaas. Op 
de scholen werd streng en klassikaal les gegeven en de 
kinderen zaten stilzwijgend in houten schoolbanken. 
 
Een van de oprichters van onze school, de heer Hamming, 
was lid van de P.I.A.  (Practische Idealisten Associatie). Een 
vereniging van mensen die na de Eerste Wereldoorlog 
nastreefden de medemens te helpen in plaats van eigen eer 
een voordeel na te jagen. Deze organisatie wilde begin 
1926 een lagere school in Huizen oprichten. Bij de 
oprichting waren betrokken de heer Schrijver, mejuffrouw 
Stuurman (jonge onderwijzeres uit Aerdenhout), de heer 
Abbas (onderwijzer uit Groningen) en architect de Graaff. 
 
Op onze school stonden tafeltjes en stoeltjes, de kinderen 
werkten in groepjes en mochten elkaar helpen bij het 
werken aan taken. De leerlingen gingen de natuur in en het 
onderwijs was vernieuwend. 
De autochtone Huizers keken maar vreemd naar het rode 
schooltje van die “buitenluiers” met hun rietgedekte villa’s.   
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WIST JE DAT…? 

… de school vroeger ‘De Nieuwe School’ heette en is     
    opgericht op 15 september 1926. 
… de heer Schrijver zijn toekomstige huis aan het  
    Eikenlaantje ter beschikking stelde om de school te  
    beginnen met 2 lokalen, 17 leerlingen, 1 meester en 1 juf.  
… de meester en de juf toen boven de school woonden. 
… het huis waar de school begon er nog steeds staat, en er  
    nu iemand in woont die hier op school zit. 
… wij in 1929 verhuisden naar de Driftweg naar een echt  
    schoolgebouw. 
… het schoolplein vroeger op de hei was. 
… als je vroeger straf kreeg, je de afwas moest doen.  
… er in de teamkamer een schilderij hangt waar het  
    oude schoolgebouw aan de Driftweg op staat. 
… de kleuterschool die bij de Nieuwe School /   
    Flevoschool hoorde Kruzemuntje heette. 
… wij in 1957 omgedoopt werden tot De Flevoschool. 
… wij in totaal wel 5 x verhuisd zijn met de school. 
… wij sinds 1984 op deze plek zitten aan de  
    Bovenlangewijnseweg nummer 4. 
… wij in 2001 een heel nieuw gebouw hebben gekregen. 

Nu wij 90 jaar bestaan kijken wij terug naar vervlogen tijden 

waarin velen zich hebben ingespannen de school uit te 

laten groeien tot wat ze nu is: een fantastische school met 

een enthousiast team, zo’n 250 leerlingen en een actieve 

groep ouders.   
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De Nieuwe School in 1926-1929, Eikenlaantje 

 

    
Oprichter de heer     De Nieuwe School, Driftweg 1930-1984 
H. Hamming          in 1957 omgedoopt tot Flevoschool  
 

    
Aquarel van de school   School Bovenlangewijnseweg 
aan de Driftweg  voor de verbouwing in 1991  
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