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            Kopij kan ingeleverd worden via redactie@flevoschool.nl                            

 

Verjaardagen 
30 sept.   Sebastiaan gr 5, 8 jaar 
1 okt.      Cicile  gr 6, 11 jaar  
        Julian  gr 5, 8 jaar  
2 okt.      Jente gr 5, 8 jaar 
03 okt. Puck    gr 4, 7 jaar 
05 okt. Thomas   gr 4, 7 jaar  
06 okt. Erick    gr 8, 12 jaar  
09 okt.  Luca    gr 7, 10 jaar 
11 okt. Jack    gr 3, 6 jaar  
12 okt. Robin   gr 1/2c, 5 jaar 
14 okt. Mila   gr 3, 6 jaar 
  Valerie   gr 1/2a, 5 jaar 
15 okt. Julia   gr 8, 12 jaar 
 
Allemaal hartelijk gefeliciteerd!    
   
 
 
 

 

Agenda 
Wo 4 okt 
 
Do 5 okt 
 
 
Wo 11 okt 
 
Wo 11 t/m vr 13 
okt 
Ma 23 t/m vr 30 
okt 
Ma 30 okt 

Start Kinderboekenweek 
AC-vergadering 
Dag vd leraar; De 
Flevoschool is gesloten, 
staking leerkrachten   
Studieochtend gr 1 t/m 4 
vrij 
Kamp groep 7 
 
Herfstvakantie 
 
MR-vergadering 

  
  
  
  
  
  

  

 
Nieuwe leerling 
In groep 1/2c is Storm nieuw bij ons op school gestart en in groep 6 Fenne.  
 
Wij heten Storm en Fenne van harte welkom en wensen hen een leerzame, maar bovenal fijne tijd op De 
Flevoschool. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redactie@flevoschool.nl
https://www.gymspullen.nu/onze-scholen/flevoschool-huizen
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Oproep klaarovers! 
 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Zoals u allen wel bekend is, staan er elke dag 5 ouders klaar, in weer en wind, 

om uw kinderen veilig te laten oversteken op de Nieuwe Bussummerweg en op de 

Naarderstraat en is er ook nog eens de luxe van een kiss & ride plek waar u uw 

kinderen 'valet parking stijl' kunt afzetten om daarna zelf snel en droog door te 

kunnen naar uw werkzaamheden. Al dit moois wordt bewerkstelligt door u; de 

ouders. 

 

De werkzaamheden van een verkeersbrigadier zijn eenvoudig en kortstondig 

maar van groot belang. Elke verkeersbrigadier staat een keer in de twee weken een kwartier tot twintig 

minuten op zijn of haar post. Dat is een half uur per maand. 

 

Er zijn op dit moment weer nieuwe mensen nodig om iedere dag een veilige oversteek voor uw kind te 

garanderen. Als het even tegenzit is die garantie er niet meer. Het zou daarom fijn zijn als er nog ouders 

zijn die zich op willen geven om deze taak eens per twee weken te kunnen vervullen. 

 

Als u zich opgeeft wordt er gezorgd voor goede opleiding door de verkeersadjudant van de politie Gooi & 

Vechtstreek. Elke cursist krijgt een certificaat en is daarmee een officiële verkeersbrigadier. Deze 

opleiding zal op een avond plaatsvinden en duurt circa 2 uur. 

 

U kunt zich aanmelden door een bericht te sturen aan de commissie via verkeerscommissie@flevoschool.nl 

 

Wij kijken uit naar uw enthousiaste reactie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De Verkeerscommissie 

 

Programma  Kinderboekenweek 4 tot en met 13 oktober 2017                        

Opening: 
De opening vindt plaats op woensdag 4 oktober om 08.45 uur.  

Tijdens een kort toneelstukje, traditiegetrouw door Trudy en Dickie gespeeld, 
wordt de Kinderboekenweek geopend. Na afloop gaan Trudy en Dickie de 
groepen langs om iedere groep een (voor)leesboek uit te reiken. 

 

 

 

 

 

mailto:verkeerscommissie@flevoschool.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOlJaO5bPWAhUMBMAKHbkgCNAQjRwIBw&url=https://www.cpnb.nl/campagnes/kinderboekenweek-2017&psig=AFQjCNHSL48NHSJKMECXuPAtnP-eQPsMgw&ust=1505997771967157
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Gastles door Rian Visser: 
Op donderdag 12 oktober komt de schrijver Rian Visser op school: Zij is bekend geworden met o.a.  

En daarnaast heeft Rian Visser leesboekjes geschreven bij de methode Estafette, de technisch 
leesmethode die wij op school gebruiken. 
 
Zij zal de kinderen vertellen over het tot stand komen van haar boeken, en zal op interactieve wijze een 
presentatie geven aan de groepen 3/4, 5/6 en 8. 
 
Activiteiten gedurende de Kinderboekenweek: 
* De kinderen van groep 8 gaan voorlezen bij de lagere groepen en bij de peuterspeelzaal. 
* Op woensdag 4 oktober mogen alle kinderen verkleed op school komen. De kinderen van groep 1 tot en 
met 4 verkleden zich griezelig en de kinderen van groep 5 tot en met 8 verkleden zich als een personage 
uit hun/een (lievelings)boek.  
* Tijdens deze week zijn de opa’s en oma’s uitgenodigd om voor te komen lezen in de groep van hun 
kleinkind. 
 
vrijdagmiddag 6 oktober:  
Voor de bovenbouw houden we wederom de Voorleeswedstrijd. 
De winnaars van groep 5, 6, 7 en 8 zullen hun stukje deze middag voorlezen voor de bovenbouw 
groepen. Na het voorlezen brengen de kinderen van groep 5 t/m 8 hun stem uit op de kandidaat van 
groep 7 of de kandidaat van groep 8. De winnaar krijgt een oorkonde en mag zich dit schooljaar de 
Voorleeskampioen van De Flevoschool 2017-2018 noemen. Tevens zal deze leerling aangemeld worden 
voor de vervolgwedstrijden. De eerstvolgende wedstrijd zal in februari zijn voor de titel: Regio Het Gooi. 
                                    
 

 

Opvoedspreekuur  
De Flevoschool biedt u dit schooljaar een maandelijks opvoedspreekuur binnen de school aan. Het 
spreekuur is voor alle kinderen in elke leeftijdsgroep en zal worden verzorgd door Henny Epping, 
werkzaam bij het Centrum voor Jeugd en Gezin.    
 
Zij stelt zich hierbij aan u voor: 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGqsHk6LPWAhXpJcAKHcs1C_0QjRwIBw&url=http://www.rianvisser.nl/2016/12/mijn-boeken-in-2017/&psig=AFQjCNHs7ros41jB6Pr_wuhabIC1khz-BQ&ust=1505998773223283
http://www.rianvisser.nl/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.rianvisser.nl/wp-content/uploads/2016/09/boeken.jpg&imgrefurl=http://www.rianvisser.nl/2016/09/de-vliegende-cavia-en-oude-trouwe-lobbes/&docid=dJSzEBe1DAPdMM&tbnid=kVFDxrijJ19MaM:&vet=10ahUKEwiG16Xg6LPWAhXIIsAKHaInA2MQMwhVKCMwIw..i&w=600&h=476&bih=643&biw=1024&q=boeken rian visser estafette&ved=0ahUKEwiG16Xg6LPWAhXIIsAKHaInA2MQMwhVKCMwIw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRtsOo8bPWAhUjBsAKHatKCx4QjRwIBw&url=https://www.denationalevoorleeswedstrijd.nl/deelnamepakket-aanvragen/&psig=AFQjCNFqwK-5ojOViRiPBRW4vD6gDqsmUA&ust=1506001066576296
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Beste ouders, 
Mijn naam is Henny Epping. Ik ben pedagoog en ik werk bij het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)  in Huizen en Blaricum. Bij het 
CJG  kunnen ouders terecht wanneer ze vragen hebben over 
opvoeden, opgroeien en ouderschap (www.cjghuizen.nl) 
 
In overleg met uw school ben ik 1 keer per maand aanwezig voor een 
inloopspreekuur binnen de school. U bent 
van harte welkom. Mijn bezoekruimte is de 
kamer van de administratie.  
 
 

U kunt terecht met allerlei vragen, bijvoorbeeld over slapen, omgaan 
met regels, verlegen zijn, druk gedrag, ruzies, computergebruik, vriendjes, angsten, zelfvertrouwen en 
weerbaarheid, nare gebeurtenissen, maar ook over consequent zijn, balans in werk en opvoeding, 
ouderschap na een scheiding. Kortom.. vragen over uw kind of over u zelf als ouder. Alle vragen zijn 
okay. 
 
In gesprek kijken we samen naar uw vraag. We bespreken wat er zoal mee kan spelen bij deze vraag. 
Zodat we beter kunnen begrijpen waar het om gaat en wat u of uw kind nodig heeft. Ik denk met u mee 
hoe u dit kunt aanpakken in de dagelijkse omgang met uw kind.  
 
U kunt zonder afspraak binnenlopen tussen 08:30 en 09:30uur. Het is ook mogelijk om vooraf een 
afspraak te maken voor dit spreekuur. U kunt dit doen via de mail (h.epping@jggv.nl) of via 06-
53234790.  U mag overigens ook op een ander tijdstip een afspraak maken als dat beter uitkomt. 
Dit zijn de opvoedspreekuren in 2017:  18 oktober,  15 november, 13 december  
 
Verkeersweek 
De verkeersweek is dit jaar voor alle groepen gestart met een leuk, uitdagend en leerzaam programma 
van ANWB Streetwise. 
Het programma bestaat uit vier korte praktijkgerichte modules die per leeftijdsgroep zijn aangepast. 
Professionele instructeurs geven trainingen op maat met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals elektro- 
en rijlesauto’s, zebrapaden, verkeerslichten en opblaasbare auto’s. De praktijk wordt zoveel mogelijk 
nagebootst op verschillende locaties in en bij school.  
Op maandag was er een fietsparcours voor de kleuters onder begeleiding van meester Mark. Dit was heel 
erg leuk, de tijd vloog voorbij. Ook krijgen de kleuters in het speellokaal spelenderwijs allerlei 
verkeersituaties aangeboden. Op een uitgerolde straat wordt er druk geoefend op het zebrapad en met 
een echt verkeerslicht.  
In de gymzaal zitten de kinderen van groep 3 en 4. In een electro-auto ondervinden zij het nut van het 
dragen van een gordel bij een botsing met twee opblaasauto’s. Leerzaam en dikke pret.   
De leerlingen van groep 5 en 6 worden gewezen op de reactiesnelheid van automobilisten. De leerlingen 
mogen met een pylonnetje aangeven op welke plek zij als voetganger nog veilig zouden zijn als een auto 
met de snelheid van 50 km/u een noodstop zou moeten maken.  
De instructeur geeft een demonstratie en zijn auto stopt helaas ver voorbij de geplaatste pylonnetjes. 
Hierna mogen alle leerlingen ervaren hoe het is om eens keihard op de rem te drukken in een rijdende 
auto en dat de gordel en het verhoogde zitje je mooi op de plaats houden bij een noodstop. 
 
Groep 7 rijdt met hun fietsen een behendigheidsparcours op het schoolplein en als beloning mogen zij dit 
nog een keer doen met de elektrische step.  
 
Verder stond de verkeersweek in het teken staan van de fietsverlichting. De donkere dagen staan weer 
voor de deur.  

http://www.cjghuizen.nl/
mailto:h.epping@jggv.nl
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Er is een verlichtingsactie voor de groepen 5 t/m 8 georganiseerd. Er werd kritisch gekeken naar de 
verlichting van de fietsen, indien mogelijk werd de verlichting ter plekke gemaakt en hebben de kinderen 
een OK-sticker voor goede verlichting mee gekregen. 
Het gros van de kinderen fietst met gebrekkige verlichting of zonder licht. Zoals gebruikelijk kregen de 
kinderen die lopend of met de fiets naar school kwamen een lootje en werden er mooie prijzen verloot. 
Verder is er een kleur wedstrijd georganiseerd waarbij alle kinderen konden tekenen hoe het mogelijk is 
goed zichtbaar op de fiets te zitten, ook hier konden mooie prijzen gewonnen worden, de winnaars 
waren: Elif, Lotte, Evy en Sandro.  
Het was een geslaagde week, waarbij we 
de voordelen van fietsen naar school, 
goede verlichting en de juiste 
verkeersregels rondom de school opnieuw 
bij kinderen en ouders onder de aandacht 
hebben gekregen. 
 
De Verkeerscommissie 
 

 

 

 

 

 

Nieuwe collega’s 

Beste ouders en verzorgers van de Flevoschool,  
  
Sinds dit schooljaar ben ik komen werken op deze leuke school in groep 
1/2a.  
Ik ben 26 jaar oud en woon sinds deze zomer in de Blaricummermeent.  
Enige tijd geleden heb ik stage gelopen op de Flevoschool, dit was mij zo 
goed bevallen en bijgebleven dat ik zeker wist dat ik hier wilde komen 
werken, nu is het eindelijk zo ver!  
Als jullie vragen hebben kunnen jullie altijd bij mij aankloppen.  
  
Met vriendelijke groeten, 
Aranka Jacobs  
 
 

Mijn naam is Suzanne van Osch en ik ben 33 jaar oud. Ik woon met mijn man en 
2 dochters in Huizen. De afgelopen 8 jaar heb ik in Hilversum op de Hsv gewerkt 
in de groepen 1 t/m 4.  
Het schooljaar is alweer 4 weken onderweg en ik ben heel blij dat ik lekker op de 
fiets naar mijn werk kan. Ik heb het erg naar mijn zin in groep 3 en voel mij al 
goed thuis op de Flevoschool.   
 
Met vriendelijke groet, 
Suzanne van Osch 
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Tok, tok, tok  
Nog geen twee weken bezig en nu al in actie voor de Raad van Kinderen.  

Vrijdag 15 september jl. is groep 8 naar Venray afgereisd om deel te nemen aan de opening van de 
grootste, duurzaamste kippenboerderij van Nederland (en misschien wel van Europa). De kinderen van 
groep 8 zijn dit schooljaar ook weer de Raad van Kinderen van Lidl en Lidl is de grootste partner van deze 
boerderij, genaamd “Kipster”. Het leek Lidl leuk om de kinderen bij de opening te betrekken en daar heeft 
deze winkelketen een goede beslissing mee gemaakt.  

De busreis was gezellig. Na aankomst mochten de kinderen aan de hand van 10 vragen het gehele 
gebouw bekijken. Vervolgens betraden de kinderen het podium in een enorme tent, waar op dat moment 
een uitgebreid programma gaande was dat gepresenteerd werd door Harm Edens. Aan de hand van 
vraag en antwoord tussen kinderen en zaal werd als het ware de boerderij geopend. De mensen in de 
zaal vonden het optreden van de kinderen het hoogtepunt van de ochtend. Er werd veel gelachen, het 

was een gezellig en boeiend samenspel.  

Na het optreden konden de kinderen genieten van een luxe lunch, waarna een meet en greet met boer 
Thijs plaatsvond. Boer Thijs is de man die het bedrijf gaat runnen.  

En toen zat het er al weer op, de bus in en al kletsend, met een filmpje op de achtergrond, weer terug 
naar school. Bent u benieuwd naar “Kipster”, het bedrijf van Lidl, ga dan even naar de site 

http://www.kipster.nl/ 

Bent u benieuwd naar informatie over de Raad van Kinderen, ga dan even naar de site 

http://www.missingchapter.org/ 

 

  

http://www.kipster.nl/
http://www.missingchapter.org/
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Schoolreisje groep 3 t/m 6 
 

Eindelijk was het zover!   
Donderdag 28 september gingen we op 
schoolreis naar de Spelerij in Dieren. 
Helemaal nieuw voor ons. We hadden er reuze 
veel zin in. 
 
Keurig op tijd verschenen er twee grote bussen 
waar alle kinderen en hulpouders van groep 3, 
4, 5 en 6 inpasten.  
Nog even zwaaien en daar gingen we op pad. 
Na een uurtje kwamen we aan in Dieren. We 
konden direct naar binnen en werden begroet 
door een mevrouw die alles duidelijk vertelde.  
 

Alle kinderen mochten zelf kiezen wat ze wilden gaan doen.  

Er was heel veel te kiezen en te doen! Iedereen was dan ook snel op 

pad. 
Rennen, verstoppen, klauteren, bouwen. Ook varen met kleine bootjes…. 
Best lastig en het water was heel nat… Gelukkig waren er handdoeken en 
reservekleren. 
 
Voor de lunch gingen we naar de bakkerij. Daar kon iedereen zoveel stokbroodjes bakken en eten als je 
lustte……  5, 6 7 tot zelfs 11 broodjes gingen met gemak naar binnen.  
Het waren echte feestjes en gebakjes!   
 
Na de lunch verdwenen groep 3, 4 en 5 naar de toneelvoorstelling. Heel 
spannend. 
Groep 6 ging naar “de Uitvinderij”. Met een doos vol zelfgemaakte 
uitvindingen gingen we uiteindelijk weer naar buiten. 
Gelukkig was er nog tijd om weer te gaan spelen. Toen nog een ijsje en 
naar de bus voor de terugreis. 
 
Het was een heel gezellige leuke dag! 
En heel veel dank aan alle vaders en moeders die ons de hele dag hebben 
geholpen! 
 
Juf Suzanne, juf Ariella, juf Hanneke en juf Hilde   

 
Schoolkamp groep 8  
Woensdag 20, donderdag 21 en vrijdag 22 september is groep 8 op kamp geweest. Gedurende die drie 
dagen verbleven de kinderen in Zandvoort. Onder leiding van PepSports hebben ze zich bezig gehouden 
met verschillende activiteiten in en rond de zee. Surfen, raften, suppen, zwemmen, spellen in de trant van 
expeditie Robinson, een enge wandeltocht door de duinen in het donker, verstoppertje, voetballen, 
skateboarden…. en nog veel meer.  
 
’s Nachts sliepen de kinderen in blokhutjes, gegeten werd er in de grote tent.  
 
Het was een geweldig kamp. Iedereen heeft een grote inbreng gehad in creativiteit en gezelligheid. 
Corvee was zo gedaan, zodat iedereen zich snel weer bezig kon houden met leuke activiteiten.  
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP1dypprHWAhWRmbQKHYAzD38QjRwIBw&url=https://www.boyslabel.com/de-spelerij/&psig=AFQjCNGll8TlZtH6IOnx_-xzOFyVSFE_Kg&ust=1505912221084246
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Maar de tijd vliegt als je plezier hebt. En dat geldt ook voor dit kamp. De tijd is omgevlogen, maar we 
kijken terug op een geslaagd kamp, het was TOP!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vraag van de maand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

De vraag luidt: ‘Moeten de regels in huis gelden voor alle kinderen?’. 
Op www.cjghuizen.nl vinden ouders het hele artikel en veel praktische tips! 
 

https://webmail.versawelzijn.nl/owa/redir.aspx?C=8720981a56a84009bd8ba3374003efbc&URL=http%3a%2f%2fwww.cjghuizen.nl

