
 

 

 

nummer 

5 
Jaargang 22 - 2017/2018 

Vrijdag 8 december  
 

P 

            Kopij kan ingeleverd worden via redactie@flevoschool.nl                            

 

Verjaardagen 
11 dec. Caro    gr 7, 11 jaar  
12 dec. Bert   gr 5, 8 jaar 
15 dec. Robine   gr 3, 7 jaar 
16 dec.   Joep   gr 5, 9 jaar 
17 dec.  Alexander  gr 3, 6 jaar 
18 dec.  Julian   gr 1/2c, 5 jaar 
  Daniëll   gr 1/2a, 6 jaar 
21 dec. Valentijn  gr 7, 11 jaar 
  Carlijn   gr 7, 10 jaar 
  Daniël   gr 7, 10 jaar 
22 dec.  Juna    gr 3, 6 jaar 
   
 
Allemaal hartelijk gefeliciteerd!  
 
 
 
 
 

 

Agenda 
Ma 11 dec. 
Woe 13 dec. 
 
 
Do 21 dec. 
Vr 22 dec 
 
Ma 15 jan. 
Ma 29 jan. 

MR-vergadering 
Inloop opvoedspreekuur 
Henny Epping 8.30-9.30 
uur  
Kerstdiner 17.15-18.45 uur 
Kerstvakantie, gr 1 t/m 8 
12.00 uur vrij 
Start kunstweken 
MR-vergadering 
 

 
 
 

 
 

  
  
  
  
  
  

  
 
Nieuwe leerling 
Deze kinderen hebben wij de afgelopen weken mogen verwelkomen als nieuwe leerling: 
In groep 1/2a: Raf Rosendahl 
In groep 1/2b: Nick Zuidema, Saar Soesbeek 
In groep 1/2c: Jake Laven  
In groep 4: Mees Soesbeek 
 
Wij heten Raf, Nick, Saar, Jake en Mees 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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Invoering Ouderportaal ParnasSys 
Inmiddels heeft u sinds enige weken de mogelijkheid om in te loggen op het Ouderportaal van ParnasSys. 
In oktober heeft u daarover mailing vanuit ParnasSys ontvangen. Hierin staat uw gebruikersnaam en een 
link om uw wachtwoord in te stellen. Mocht u uw account nog niet geactiveerd hebben dan is het 
onderstaande voor u van belang. 
In de mail staat ‘wachtwoord instellen’. U klikt eerst op deze link om het wachtwoord te maken.  
Vervolgens komt er een ander scherm in beeld waar u het net aangemaakte wachtwoord kunt invullen. 
Daarna heeft u toegang tot het ouderportaal. 
Mocht het toch niet lukken, dan kun je altijd even bij Elly langskomen of een mail aan haar sturen 
(elly@flevoschool.nl). 
ParnasSys is de naam van ons administratiesysteem waarin wij de gegevens van de leerlingen bewaren. 
Wij denken dat het heel goed is wanneer u als ouder inzage heeft in de gegevens van uw eigen 
kind(eren). Vanuit de door ons nagestreefde transparantie en open communicatie is dit ook een logische 
stap. Niet als vervanging van de persoonlijke contacten of de huidige manier van informeren, maar 
aanvullend. Het is een instrument om betrokkenheid op het schoolleven te ondersteunen. Omdat we 
samen meer bereiken! 

 
Het ouderportaal van ParnasSys heeft verschillende functionaliteiten. Wij zullen de verschillende functies 
en informatiebronnen gefaseerd open gaan zetten. Hierboven ziet u de drietrapsraket die de invoering 
weergeeft. Inmiddels is met het versturen van de inloggegevens aan alle ouders, het onderste gedeelte 
van de raket geactiveerd. In dit gedeelte ziet u de algemene gegevens en informatie van uw kind, de 
school en de groep van uw kind. 
In fase twee zal de mailfunctionaliteit gebruikt gaan worden. U zult dan voortaan alle mailberichten vanuit 
de school niet meer via Digiduif ontvangen maar vanuit ParnasSys. Hiermee vervalt dus het gebruik 
van Digiduif. Deze fase zal na de kerstvakantie in werking treden. 
In de derde fase zult u inzicht krijgen in de methodegebonden toetsen (toetsen die de kinderen n.a.v. 
bijvoorbeeld de taal-, reken- en wereldoriëtatie-methode maken) en de niet-methode gebonden toetsen 
(de Citotoetsen die twee keer per jaar worden afgenomen). Deze functionaliteit zal waarschijnlijk in het 
voorjaar van 2018 worden opengezet. 
Bij iedere stap die wij nemen in dit proces zult u door ons geïnformeerd worden over de werking van de 
functie en wat het voor u betekent. 

mailto:elly@flevoschool.nl
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Naast de reeds hierboven benoemde functionaliteiten die wij als eerste invoeren bevat ParnasSys nog 
andere functionaliteiten waarvan wij nog nader gaan bepalen of wij deze ook gaan inzetten. Eén daarvan 
is de Parro app. Deze app is een direct communicatiemiddel tussen de school en de ouders. De app zal in 
de komende periode eerst in één groep als pilot worden gedraaid. Mocht het definitief in gebruik worden 
genomen, dan wordt u daarvan uiteraard ook weer op de hoogte gebracht. 
Even samenvattend: 
 

Fase 1: Versturen inloggegevens ParnasSys  
Fase 2: Mailfunctie ParnasSys in gebruik nemen 8 januari 2018 

Fase 3: Zichtbaar maken toetsen Voorjaar 2018 

Parro app: Pilotfase Tot voorjaarsvakantie 2018 

 
Sinterklaas opgesloten  
Op 5 december was het dan eindelijk zover, Sinterklaas zou De Flevoschool weer bezoeken.  
Voor schooltijd brachten eerst alle kinderen van groep 6 t/m 8 hun surprise naar binnen. De prachtigste 
creaties werden naar binnen gebracht.  
Om 08.30 uur ging iedereen naar het plein om daar onder 
begeleiding van meneer Pierre en Siebren sinterklaasliedjes 
te zingen en Sinterklaas welkom te heten.  
Juf Corrien hield de tijd goed in de gaten en zorgde ervoor 
dat "Sinterklaasje kom maar binnen...." op tijd werd ingezet.  
 
Maar toen was er toch wel wat verwarring. In plaats van 
Sinterklaas kwam meester Daniël verkleed als Sinterklaas 
het plein op. Hij vertelde dat Sinterklaas hem 's morgens 
had gebeld en dat Sinterklaas ziek was en dat meester 

Daniël moest invallen. 
Juf Corrien had al snel 
door dat dit verhaal 
niet helemaal klopte en 
toen er ook nog eens 
drie pieten vanaf het 
balkon riepen dat hij 
'Sinterklaas had 
opgesloten' viel meester Daniël door de mand.  
 
Snel werd Sinterklaas bevrijd en meester Daniël streng 
toegesproken. Nadat hij zijn excuses had gemaakt kon het feest echt 
losbarsten en ging iedereen zingend de school in.  
 
Daar werden de groepen 1-2 tot en met groep 5 verblijd met een 
uitgebreid bezoek van Sinterklaas. De Goedheiligman ging ook nog 
even kort langs bij groep 6, 7 en 8 waar de kinderen de hele ochtend 
druk bezig waren met gedichten voorlezen en surprises uitpakken.  
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Al met al weer een zeer geslaagde dag en wij wensen Sinterklaas een behouden vaart terug naar huis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schoolschaken 
Vrijdag 2 weken geleden in de grote pauze was het de eerste 
keer dat de kinderen van groep 4 t/m 8 tegen elkaar, onder 
begeleiding, konden schaken. Het was een groot succes en alle 
beschikbare schaakborden waren dan ook de hele tijd bezet. 
Het was erg leuk om te zien hoe de kinderen die al kunnen 
schaken het de andere kinderen de eerste stappen van het 
schaken aan het uitleggen waren.  
Mocht je het ook leuk vinden om te ervaren wat schaken 
inhoud, kom dan gerust op vrijdag in de grote pauze naar het 
lege lokaal boven aan de trap.  
 

  

Kom ook  

Lekker schaken  
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Helpende Handen – Kiss & Ride ouder 
Via deze rubriek willen we enthousiaste ouders die op de 
een of andere manier hun tijd en energie inzetten voor 
onze school aan het woord te laten. Onze helpende 
handen zijn van groot belang. Samen maken we De 
Flevoschool nog mooier. Vandaag een Kiss & Ride Ouder. 
 
Kiss & Ride… 

Nou jaaa, ik kan je vertellen dat dat in de praktijk wel 

anders gaat! 

Een laatste gaap, nog even snel de agenda voor 

vanmiddag, veel plezier, niet vergeten hè, dag lieverd, krijg 

ik nog een kus? 

Het zijn 

maar 5 seconden met een kort afscheid; een bemoediging of 

een knuffel voordat de bel gaat en ze weer aan de slag 

gaan. 

En toch voelt het als een piepklein kijkje in de keuken van 

de kids die ’s ochtends met de auto worden gebracht. 

Dat maakt het eigenlijk best bijzonder. Niet dat ik er iedere 

twee weken zo over denk maar als ik er zo bij stil sta…. doe 

ik het met veel plezier. 

Van tien over acht tot zeg maar vijf over half negen helpen 

we de kinderen uit de auto, zo ontstaan er geen 

opstoppingen en hoef je niet ver te parkeren. 

Het is een kleine moeite, zeker als er genoeg ouders zijn die 

helpen :) 

 

Tot donderdag! 

 

Groetjes,  

 

Niels Brügemann 

 
 

 
Goede Doelen Actie 
Afgelopen dinsdag 28-11-17 is de “aftrap” geweest voor het Goede Doel van dit schooljaar.  
In twee groepen (OB en BB) kregen de leerlingen een presentatie van een 
medewerker van “Dierenlot”. Aansluitend hebben alle leerlingen even een kijkje 
mogen nemen in een dierenambulance.  
 
"Dierenlot" is een organisatie bekommerd over de dieren in Nederland.  
Dierenlot zou graag mede met behulp van onze bijdrage een dierenambulance 
willen aanschaffen/inrichten.  
Voor meer info: https://www.dier.nu/dit-is-dierenlot/  
 
 

https://www.dier.nu/dit-is-dierenlot/
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Tijdens de kerstviering bent u in de gelegenheid om een eerste 
donatie voor dit Goede Doel te doen d.m.v. een bedrag te geven voor 
het door uw kind(eren) gemaakte kerstwerkje.  
Wij hopen natuurlijk ook dit schooljaar weer af te sluiten met een 
prachtig bedrag voor de stichting "Dierenlot".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vraag van de maand 
Graag informeren wij u over de vraag van de maand van CJG Huizen. 
Voor de maand december 2017 luidt de vraag: ‘Hoe stimuleer ik de zelfstandigheid van mijn kind?’ 
 
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

