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            Kopij kan ingeleverd worden via redactie@flevoschool.nl                            

 

Verjaardagen 
27 jan.    Semih  gr 1/2c, 5 jaar 
  Boet  gr 1/2a, 5 jaar 
28 jan.     Kiki  gr 6, 10 jaar  
1 feb.   Julie  gr 4, 8 jaar  
2 feb.      Finn gr 1/2a, 6 jaar 
6 feb.  Alexandra    gr 3, 7 jaar 
15 feb. Frederick   gr 7, 11 jaar  
  Max    gr 1/2a, 6 jaar  
16 feb.  Floris    gr 3, 7 jaar 
  Quint    gr 3, 7 jaar  
 
 
Allemaal hartelijk gefeliciteerd!    
   
 
 
 
 

 

Agenda 
Ma 29 jan. 
Do 1 feb. 
Wo 7 feb. 
Wo 14 feb. 
 
 
 
Zat 17 feb 
 
Vr 23 feb. 
Ma 26 feb –  
         vr 2 mrt 

MR-vergadering 
Presentatie kunstweken 
AC-vergadering 
Schoolschaaktoernooi 
Inloop opvoedspreekuur 
Henny Epping 8.30-9.30 
uur  
Schoolskiën voorronde 
Huizen 
Studiedag gr 1 t/m 8 vrij 
Voorjaarsvakantie 

  
  
  
  
  
  

  

 
Nieuwe leerling 
In groep 1/2b is Finn nieuw bij ons op school gestart.   
 
Wij heten Finn van harte welkom en wensen hem 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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Kunstweken 
Uw kind heeft er vast al wat over verteld, De Kunstweken op 
De Flevoschool zijn vorige week van start gegaan. 
De Kunstweken is een bijzonder creatief project voor scholen. 
Kinderen leren kunst kijken, maken en waarderen. Het einddoel van De Kunstweken is dat alle kinderen 
op eigen niveau een echt kunstwerk maken. Alle kinderen krijgen een eigen Museumfolder waarmee ze 
aan het einde van het project hun eigen museum kunnen openen. Kinderen kunnen vervolgens zelf de 
gasten uitnodigen voor deze beveiligde digitale galerie. En let op...er komt zelfs een echte 
museumwinkel;)! 
Het bruist momenteel van creativiteit in de school Er is volop activiteit in de klassen in deze 2e week.  
In de groepen 1 en 2 wordt er aan Piet Mondriaan gewerkt. Hebben jullie de ramen al bewonderd in 
de  onderbouwgroepen? Deze zijn door de kinderen zelf omgetoverd tot een heus Mondriaan Kunstwerk. 
Bij groep 3 en 4  wordt van alles geleerd over Keith Haring.  
Groep 5 en 6 werken aan Juan Miro. De kinderen maken verschillende doeken na van de schilder. Ze 
begonnen eenvoudig met potlood, maar momenteel wordt er gewerkt aan een schilderij met verf. Deze 
doeken komen ook in het virtuele museum te hangen van de Flevoschool.  
Groep 7 en 8 behandelen werken van Pablo Picasso. Zo is er bijvoorbeeld in groep 8 een kubistische 
krijttekening gemaakt met technieken die Picasso vroeger ook gebruikte.  
Afgelopen dinsdag en donderdag zijn er gastlessen gegeven door (Huizer) kunstenaars die zijn verbonden 
aan de Kunstuitleen. Zij hebben verteld over hun eigen werk en hebben de kunstenaars van het thema 
toegelicht. In de hal is een slide show met foto’s te zien van de activiteiten. 
 

Meer informatie over het project is ook te vinden op www.kunstweken.nl 
 
 
 
  

http://www.kunstweken.nl/
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Vogeltelling groep 6 
Zaterdag 27 januari is de landelijke tuinvogeltellingdag. 
Speciaal voor scholen is er de mogelijkheid om vandaag mee te doen.  
Vorige week hebben we vetbolletjes en pindaslingers opgehangen in de struiken bij de fietsenstalling. 
Gedurende een half uur zijn alle vogels geteld door de kinderen van groep 6. 
Dit is de uitslag.  
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Helpende Handen – Zwemhulp 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 Zwemhulp Ouder. 
 
Achterin de bus  
 
Toegegeven: het is niet bepaald de meest praktische dag 
en het meest gunstige tijdstip. Donderdagmiddag 12.40 
uur. De bus staat voor school geparkeerd. De 
overblijfmoeders proberen de kinderen van groep 4 zo snel 
mogelijk met jas aan en tas op hun rug bovenaan de trap 
te krijgen. Juf staat beneden aan de trap te wachten.  
WE GAAN NAAR HET ZWEMBAD!  
De kinderen die thuis gegeten hebben druppelen de bus nog in.  
Het leukste als je vader of moeder mee gaat naar het zwembad? Voor de kinderen toch echt het achterin 
mogen zitten met je zelf gekozen vriend of vriendin. Heen de een en terug een ander. In het zwembad is 
het omkleden, douchen en duiken maar. Een keer per jaar mee naar het zwembad: fijn voor de juf, een 

blij snoetje achterin de bus en echt een heel kleine 
moeite!  
 
Sieneke Croes (mama van Lara)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


