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nummer 

1 
Jaargang 22 - 2017/2018 

vrijdag 8 september 
 

P 

            Kopij kan ingeleverd worden via redactie@flevoschool.nl                            

 

In de afgelopen periode waren jarig 
04 aug Job gr 1/2c, 5 jaar 
  Siebren  gr 7, 11 jaar 
05 aug Melle gr 1/2a, 5 jaar 
  Manou gr 1/2c, 5 jaar 
06 aug Laurens gr 3, 6 jaar 
08 aug Pien gr 6, 9 jaar 
  Daphne gr 1/2a, 5 jaar 
12 aug Douwe gr 1/2a, 5 jaar 
13 aug Danilo gr 1/2c, 6 jaar 
14 aug Alessia gr 1/2b, 4 jaar 
14 aug Kyan gr 6, 9 jaar 
15 aug Rosalie gr 4, 7 jaar 
16 aug Kai gr 4, 7 jaar 
  Siem gr 5, 8 jaar 
18 aug  Maud gr 3, 6 jaar 
19 aug Pasquale gr 4, 7 jaar 
20 aug Ole gr 4, 7 jaar 
  Philippa gr 1/2c, 4 jaar 
22 aug Teun gr 8, 12 jaar 
25 aug Mark gr 8, 12 jaar 
  Lara gr 4, 7 jaar 
27 aug Elif gr 1/2c, 5 jaar 
28 aug Annemijn gr 6, 9 jaar 
30 aug Jesse  gr 4, 7 jaar 
  Louise gr 1/2c, 4 jaar  
4 sept Boris  gr 5, 8 jaar 
  Max gr 1/2c, 4 jaar 
5 sept Lisanne gr 3, 6 jaar 
  Andrew gr 3, 6 jaar 
 
In de komende periode zijn jarig 
13 sept Benjamin gr 4, 7 jaar 
14 sept  Floor gr 5, 8 jaar 
  Noah gr 1/2b, 5 jaar 

16 sept  Lotte gr 1/2b, 5 jaar 
24 sep Roos gr 1/2a, 5 jaar 
25 sep Beertje gr 1/2b, 5 jaar 
  Julia gr 6, 9 jaar 
26 sept Lisa gr 6, 10 jaar 
  Kyra gr 3, 6 jaar 
27 sept Bibi gr 7, 10 jaar 
28 sept Joppe gr 7, 10 jaar 
 
Allemaal hartelijk gefeliciteerd! 
 
 
Agenda  
Di 12 sept Info-avond gr 3 en 4 
Do 14 sept Info-avond gr 5 en 6 
Ma 18 sept Info-avond gr 1 en 2 
Wo 20 - vr 22 
sept 

Kamp groep 8 

Ma 25 – wo 27 
sept 

Verkeersweek 

Ma 25 sept MR-vergadering 
Do 28 sept  Schoolreis gr 3 t/m 6 
Di 15 mei ! Schoolreis gr 1/2 
Vr 29 sept Studiedag gr 1 t/m 8 vrij 
Wo 4 okt 
 
Wo 11 okt 
 
Wo 11 t/m vr 13 
okt 
Ma 23 t/m vr 30 
okt 

Start Kinderboekenweek 
AC-vergadering 
Studieochtend gr 1 t/m 4 
vrij 
 
Kamp groep 7 
Herfstvakantie 
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Nieuwe leerling 
Deze kinderen hebben wij de afgelopen week mogen verwelkomen als nieuwe leerling:  
 
In groep 1/2a: Elanur, Waldemar, 
In groep 1/2b: Pepijn, Alessia  
In groep 1/2c: Philippa, Louise, Max  
In groep 7: Beau 
 
Wij heten jullie van harte welkom en wensen jullie een leerzame, maar bovenal fijne tijd op De 
Flevoschool. 
 
Informatieavonden 2016-2017 
De eerste informatieavonden zijn inmiddels geweest. Hieronder het overzicht van de informatieavonden 
die nog gaan komen. De avonden starten om 20.00 uur. 
 
Dinsdag 12 september Informatieavond groep 3 en 4 
Donderdag 14 september Informatieavond groep 5 en 6 
Maandag 18 september Informatieavond groep 1/2 abc 

 
Vakantiedagen 2017-2018 
 

Herfstvakantie ma. 23-10 t/m vr. 27-10 

Kerstvakantie ma. 25-12 t/m vr. 05-01 

Voorjaarsvakantie ma 26-02 t/m vr. 02-03 

Paasvakantie vr. 30-03 t/m ma. 02-04  

Meivakantie ma. 23-04 t/m vr. 04-05 

Hemelvaart do. 10-05 t/m vr. 11-05 

Pinksteren ma 21-05 

Zomervakantie ma. 23-07 t/m vr. 31-08 

 

Studiedag gr. 1 t/m 8 vrij  vr. 29-09  
Studieochtend gr. 1 t/m 4 vrij  wo. 11-10  
Studieochtend gr. 1 t/m 4 vrij wo. 08-11  
Studiedag gr. 1 t/m 8 vrij vr. 23-02  
Studieochtend gr. 1 t/m 4 vrij vr. 01-06  
Studiedag gr. 1 t/m 8 vrij ma. 18 juni (=gewijzigde datum) 

 
Communicatie: Overstap naar ParnasSys 
Zoals gemeld tijdens de laatste Ledenvergadering gaan wij gefaseerd de ouderportal van ParnasSys 
openzetten. ParnasSys is ons leerlingenadministratiesysteem. Daarin bevinden zich de NAW gegevens van 
de kinderen maar bijvoorbeeld ook de resultaten van de methode en de niet-methodegebonden (CITO) 
toetsen. Het openzetten van de ouderportal betekent dat u als ouder deze gegevens online kunt inzien. 
 
Op dit moment verloopt de communicatie vanuit school via Digiduif. Op termijn zal (en dat is onderdeel 
van bovenstaand traject) de communicatie ook via ParnasSys gaan verlopen. U ontvangt dan de mailing 
vanuit ParnasSys en niet langer vanuit Digduif. 
 
Binnenkort zullen wij via de mail nader informeren over de verschillende stappen in dit traject en hoe het 
systeem precies zal gaan werken. 
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Verkeersregels rondom De Flevoschool 

 
 

Foto’s genomen van geparkeerde auto’s afgelopen week. De stoep staat vol, ook in de bocht. Wij vragen 
u om begrip en medewerking, dit is niet de bedoeling. Graag wijzen we u op onderstaande regels. 
De Flevoschool geeft er de voorkeur aan dat zoveel mogelijk kinderen lopend of fietsend naar school 
komen. De infrastructuur in de omgeving van de school en de geldende regels zijn erop gericht om dit op 
een veilige manier mogelijk te maken. Welke regels dit zijn, kunt u hieronder lezen.  
 
De klaar-overposten 
Om de veiligheid voor de kinderen te vergroten onderhoudt De Flevoschool twee klaar-overposten, één op 
de Nieuwe Bussummerweg en één op de Naarderstraat. Elke morgen staan er klaar-overs van 8.15 tot 
8.30 uur, zij helpen de kinderen bij het oversteken. Gebruik ook de klaar-overpost als u zelf met uw 
kinderen oversteekt, dat voorkomt verwarring bij de automobilisten. 
 
Fietsenstalling 
Leer uw kinderen om lopend de schuine helling voor de fietsenstalling op en af te gaan en hun fiets goed 
in het rek neer te zetten. Om de fietsenstalling optimaal te gebruiken, is het belangrijk dat fietsen in de 
rekken worden geplaatst en niet ernaast of ervoor. Bij voorkeur aansluitend op een andere fiets en niet 
verspreid over de rekken, dit om zoveel mogelijk fietsen te kunnen plaatsen. Fietsen die niet in de rekken 
worden geplaatst, vallen vaak om en beschadigen zo de fietsen die wel in de rekken staan.  
 
Verkeersregels voor automobilisten 
Om tot een veiliger situatie voor de school, een betere doorstroming van het verkeer en het verminderen 
van overlast in de buurt te komen geldt een aantal verkeersregels: 
 

• Op de verkeerstafel, het verhoogde deel van de straat bij de ingang van de school, mag u niet 
parkeren of stilstaan, ook niet om kinderen in of uit te laten stappen. Op deze verkeerstafel liggen 
2 zebrapaden en het is de bedoeling dat de kinderen hier een overzichtelijke doorgang hebben. 

• De Bovenlangewijnseweg, de straat die voor de school langs loopt, is een éénrichtingsstraat en 
mag uitsluitend vanaf de Naarderstraat worden ingereden.  

• Op de Bovenlangewijnseweg mag alleen aan de zijde van de school geparkeerd worden in de   
daarvoor bestemde parkeerhavens. 

• De uitritten van de omwonenden van de school mogen niet worden geblokkeerd. 
• Ook de stoepen mogen niet geblokkeerd worden; deze dienen goed begaanbaar te blijven voor 

voetgangers, ook voor voetgangers met kinderwagens. 
• U dient ervoor te zorgen dat derden die uw kinderen brengen of halen van de 

verkeersregels op de hoogte zijn en deze ook naleven. Hierbij willen wij expliciet het 
brengen en halen door een taxi onder uw aandacht brengen. U geldt voor de school als 
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aanspreekpunt in deze en zal dan ook bij eventueel regelovertredend gedrag van de chauffeur 
hierop aangesproken worden. U dient dan zelf met het taxibedrijf voor een oplossing te zorgen. 

 
De kiss & ride strook 
Zijn uw kinderen of de kinderen die u met de auto wegbrengt al oud genoeg om na het uitstappen 
zelfstandig naar school te lopen, dan kunt u ’s ochtends ook gebruik maken van de kiss & ride strook. Dit 
zijn de eerste twee parkeervakken na de verkeerstafel. De strook is aangegeven met een bord “K+R”. 
Elke ochtend tussen 8.15 en 8.30 uur staat een hulpouder klaar om de kinderen te helpen met uitstappen.  
 
De kiss & ride strook werkt als volgt:  

• Laat uw kinderen uitstappen aan de trottoirzijde, stap zelf niet uit 
• De hulpouder opent en sluit de deuren en ziet er op toe dat de  

kinderen veilig het fietspad oversteken. 
• Na het uitstappen dient u direct verder te rijden. 
• Wacht even als er iemand voor u staat. Laat niet alvast uw kinderen op 

straat uitstappen, dit is onveilig en veroorzaakt opstoppingen in de straat. 
• Na 8.30 uur zijn dit twee gewone parkeerplaatsen. 

Geregeld word ik aangesproken door omwonenden die het zeer storend vinden dat hun uitrit geblokkeerd 
wordt door geparkeerde auto's. U zult begrijpen dat deze uitritten te allen tijde vrijgehouden moeten 
worden zodat deze mensen ook tijdig op het werk kunnen zijn.  
 
Daarnaast klaagt men erover dat als er iemand wordt aangesproken op het fout parkeren de bewoners 
een grote mond terug krijgen en de foutparkeerder gewoon doorloopt en eerst de kinderen naar school 
brengt. Voor de school is de relatie met de buurtbewoners erg belangrijk en wij vinden het dan ook zeer 
vervelend dat deze situaties zich voordoen. Ik verzoek u daarom nogmaals om de uitritten van de 
omwonenden vrij te houden. 
 
Afscheid juf Meta en juf Wilma 
Alweer even geleden, maar alsnog:  
 

wat was het een geweldig en 
onvergetelijk afscheid met alle 
kinderen, ouders en collega’s van 
de school!  
 
Wij kijken met heel veel plezier terug op deze 
mooie dag!  
Iedereen hartelijk dank voor de mooie bloemen, 
de lieve kaartjes, cadeautjes en vriendelijke 
woorden!  
 
Meta en Wilma  
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Stagiaire groep 1/2c 
 
Beste allemaal,  
 
Mijn naam is Ghislaine Zegers Veeckens. Ik ben 18 jaar (bijna 19) en woon in Huizen. Mijn hobby’s zijn 
paardrijden en toneelspelen.  
Dit schooljaar loop ik op maandag en dinsdag stage in groep 1-2c. Ik vind het leuk om samen met 
kinderen uit de onderbouw o.a. creatief bezig te zijn en samen te leren.  
Ik volg de opleiding tot onderwijsassistent aan het ROC Midden Nederland en zit nu in het tweede 
leerjaar. Na deze opleiding wil ik nog naar de Pabo om later te gaan werken in het speciaal onderwijs.  
Nog een hele weg te gaan maar nu eerst stage op de Flevoschool en ik heb er zin in!  
 
Groetjes,  
 
Ghislaine  
 


