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            Kopij kan ingeleverd worden via redactie@flevoschool.nl                            

 

Verjaardagen 
11 nov Lucas Bakker gr 7, 11 jaar 
13 nov Maurits van Gelswijck gr 4, 7 jaar 
  Sophie de Wildt gr 8, 11 jaar 
14 nov Mare Bensdorp gr 5, 9 jaar 
18 nov Nikita Sijl gr 7, 11 jaar 
19 nov Finn Terstappen gr 4, 8 jaar 
27 nov Bob Harskamp gr 7, 11 jaar 
  Maxime Weitenberg gr 8, 11 jaar 
28 nov Tex van Kleeff gr 3, 6 jaar 
01 dec Jens Heeres gr 7, 11 jaar 
  Dominique van der Wurf gr 3, 6 jaar 
  
Allemaal hartelijk gefeliciteerd! 

Agenda  
ma 14 nov MR-vergadering 
vr 18 nov Rapport 1 
ma 21 nov 10-minuten gesprekken 
do 24 nov 10-minuten gesprekken 
wo 30 nov AC-vergadering 
ma 5 dec Sinterklaasfeest, alle 

groepen va 12.00 uur vrij 
ma 12 dec MR-vergadering 
wo 14 dec Studieochtend, gr 1 t/m 4 

vrij 
do 22 dec Kerstfeest 
vr 23 dec Kerstvakantie, alle groepen 

va 12.00 uur vrij  

  

 
Nieuwe leerlingen 
Deze kinderen hebben wij de afgelopen weken mogen verwelkomen als nieuwe leerling: 
 
In groep 1/2a: Valérie Smaal, Angela Buijs en Isabelle Heijning 
In groep 1/2b: Charlotte Hilhorst en Naomi Jochems  
In groep 1/2c: Larissa Valdez Gonzalez 
 
Wij heten hen allen van harte welkom en wensen hen een leerzame, maar bovenal fijne tijd op De 
Flevoschool. 
 
Voorlichting Voortgezet Onderwijs 
Op maandag 31 oktober zijn de ouders van groep 7 en 8 tijdens een informatieavond geïnformeerd over 
de verschillende stromen binnen het Voortgezet Onderwijs. Daarnaast is verteld hoe het advies voor het 
VO wordt samengesteld en in welke stappen wij dat aan de ouders en het kind vertellen. Eerst een 
preadvies in november en dan in februari het definitieve advies. Met het preadvies kunnen de ouders en 
kinderen alvast de open dagen, die in januari starten, bezoeken. In de nieuwsbrief van januari vertellen 
wij u meer over hoe het advies tot stand komt. 
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Studiedag Kanjertraining 
Op maandag 24 oktober jl. waren de kinderen nog lekker vrij maar had het team een studiedag van de 
Kanjertraining. Tijdens deze dag werden de uitgangspunten van de training weer doorgenomen en 
kwamen er nieuwe theorieën, materialen en oefeningen aan bod. 
Samen werden de verschillende oefeningen die er met de kinderen gedaan kunnen worden geoefend en 
werd er dieper ingegaan op de achterliggende theorie. 
 
De doelen van de Kanjertraining zijn natuurlijk hetzelfde gebleven: 

- Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas. 
- Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen. 
- Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten. 
- Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen. 
- Leren om verantwoordelijkheid te nemen. 
- Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. 

Het geleerde werd de volgende dagen ook direct weer in de groepen in de praktijk gebracht. In groep 
1-2C werd een vertrouwensoefening gedaan. Kinderen uit de groep tilden gezamenlijk een andere 
leerling op en zij zorgden dat deze leerling veilig werd getild en ook weer veilig werd teruggezet. Heel 
spannend! Maar de kinderen voelen dat zij dit heel serieus moeten doen en zijn dan heel zorgzaam 
voor elkaar. Een mooie groepsoefening. 

  

Informatie MR 
De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders (oudergeleding) en 
leerkrachten (teamgeleding). De MR heeft instemmingsrecht en/of adviesrecht op met name beleidszaken 
binnen de school. 
 
Dit jaar (2016 - 2017) bestaat de MR uit de volgende leden: Suzanne Poelman (ouder), Maaike de Borst 
(ouder), Allard Ligtenstein (ouder/voorzitter), Natascha Durant (team), Arienne von Michaelis 
(team) en Marianne Eerenberg (team). 
 
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en vinden dit jaar plaats op onderstaande data om 20.00 uur 
op de Flevoschool: 
3 oktober 
15 november 
16 januari 
27 februari 
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10 april 
22 mei 
3 juli 
 
In de Even Flevo staat na iedere vergadering altijd een korte samenvatting van de MR notulen. De 
uitgebreide notulen zijn te vinden in het beveiligde gedeelte van de website, zodra dit beveiligde gedeelte 
beschikbaar is. 
 
Voor vragen en opmerkingen kun je de MR bereiken via mail mr@flevoschool.nl of mobiel op  
06 - 46054888 (voorzitter MR). Uiteraard is het ook mogelijk om de MR leden persoonlijk aan te spreken 
in de 'wandelgangen'. 

 
Kamp groep 7 
We stapten op de fiets. We gingen naar een strandje toe, waar we het 10 uurtje gingen eten. En daarna: 
lekker spelen. We gingen kegeljatten, voetballen en verspringen. En toen op weg naar de Kemphaan. 
We gingen daar bij het kamphuis nog even spelen. Totdat 
het busje van de vader van Sophie kwam. We pakten onze 
spullen en we gingen naar de kamer toe. Onze bedden 
opmaken en de kleren in de kast te doen. Daarna nog 
even spelen daarna kwam juf en die zij dat we gaan 
klimmen. Dat was super leuk. Daarna lekker BBQ, dat was 
super lekker. Toen zijn we door het donkere bos gaan 
lopen want daar was het kampvuur en hebben we leuke 
liedjes gezongen en marshmallows geroosterd en daarna 
door het donkere bos weer terug  lopen. We moesten 
douchen, tanden poetsen en naar bed. We mochten 15 
min om nog even te praten en daarna slapen.  
De volgende dag werden we wakker. En we gingen 
ontbijten, dat was ook lekker, daarna omgekleed. En toen nog lekker buiten gespeeld. En we stapten op 
de fiets op weg naar het bounz centrum. Daar hebben we lekker gesprongen. Dat was ook weer super 

leuk. En toen weer op de fiets naar een plekje om onze lunch 
eten. We gingen naar de kamers om te oefenen voor de 
BONTE AVOND daar kregen we 1 uur voor. En voordat de 
Bonte Avond begon hadden we een hele lekkere spaghetti en 
als toetje gevulde flensjes met ijs en slagroom. Bij de BONTE 
AVOND waren hele leuke toneelstukjes, dansjes en quiz. En 
daarna een super leuke DISCO, dat was echt leuk. Toen 
moesten we helaas slapen.  
Maar de volgende dag 
ontbijten en ochtendgym. 
Toen alle spullen weer 
gepakt en in het busje 
gedaan. We pakten onze 

fietsen en gingen naar het zwembad in Bussum, toen naar de 
Flevoschool. En we hebben het daar afgesloten. 
 
Het was een SUPER kamp. 

 

Phédéline 
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Herfstknutselen 
In groep 1-2C zijn de kinderen helemaal geinspireerd door de herfst en hebben zij met broodddeeg de 
mooiste creaties gemaakt. Hieronder een kleine impressie van de activiteit en het uiteindelijke resultaat. 
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Naamswijziging Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek (JGZ), voorheen GGD Gooi en 
Vechtstreek 

 


