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Vrijdag 6 april 
 

P 

            Kopij kan ingeleverd worden via redactie@flevoschool.nl                            

 

Verjaardagen 
7 april Kees  gr 7, 11 jaar 
8 april Jake  gr 1/2c, 5 jaar 
9 april  Anouk  gr 5, 9 jaar 
10 april Fay  gr 5, 9 jaar 
11 april Sam  gr 7, 11 jaar 
13 april Eva  gr 4, 8 jaar 
19 april Livia  gr 6, 10 jaar 
20 april Stijn   gr 6, 10 jaar 
   
 
Allemaal hartelijk gefeliciteerd!    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agenda 
Zat 7 apr 
Ma 9 apr 
 
Woe 11 apr 
 
 
 
Do 12 apr 
 
Di 17 april – 
        vr 20 apr 
Wo 18 apr 
 
Do 19 apr 
 
Vr 20 apr 
Ma 23 mei – 
     Vr 4 mei 
Ma,di 7, 8 mei 

Landelijke finale schoolskiën 
Jaarproject 
MR-vergadering 
Finale schoolvoetbal Huizen 
Inloop opvoedspreekuur 
Henny Epping 8.30-9.30 
uur 
Theorie examen verkeer gr 
7 
Cito eindtoets 
 
Schoolvoetbal finale Gooi 
Noord in Bussum 
Afsluiting jaarproject 14.30 
uur met ouders 
Koningsspelen 
Meivakantie 
 
Schoolfotograaf 
 

  
  
  
  
  
  

  
 
 

 

 
  

mailto:redactie@flevoschool.nl
https://www.gymspullen.nu/onze-scholen/flevoschool-huizen
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Even Flevo Jaarproject 2018 
Dit jaar gaat het jaarproject over de Nederlandse Antillen: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St Eustatius en 
St Maarten. 

 

 

 

 

Als een rode draad door het project en door de school loopt de ‘Plastic Soep’. Wij willen dat de kinderen 
zich bewust worden van wat er in de wereld om hen heen gebeurt en dus ook van wat er zich in de zeeën 
af speelt. Al het plastic op het land en in het water vormt een groot probleem. 

De start van het jaarproject is op maandag 9 april. Het jaarproject is dit jaar korter en kleiner dan andere 
jaren, maar wordt zeker weer een leerzame ervaring. 

Voor de groepen 1 t/m 3 zal er een dansworkshop zijn in het thema van de Nederlandse Antillen met 
Caribische muziek en voor de groepen 4 t/m 8 worden er gastlessen gegeven door gastdocenten van de 
Plastic Soup Foundation. 

Als afsluiting van het jaarproject hebben we gekozen voor een toeristische Antillen-toer. 

Dat gaat dit jaar wat anders dan voorgaande jaren, want de volgende dag, vrijdag 20 april, zijn er de 
Koningsspelen en moet de school weer klaar zijn voor de spelletjes om daarna met z’n allen heerlijk van 
de meivakantie te gaan genieten. 

Daarom gaan op donderdagmiddag 19 april alle groepen, onder schooltijd, een bezoek brengen aan de 
andere eilanden. 

Aansluitend mogen ouders en andere belangstellenden samen met uw kind/kinderen van 14.30 tot en 
met 15.15 uur de resultaten komen bewonderen. Wij hopen u te treffen op deze donderdagmiddag. 

 

 

 

 

 

  

LET OP 
anders dan 

andere 
jaren 
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Grote Rekendag 
Vorige week deden we mee aan de Grote Rekendagl! Deze dag stond volledig in het teken van rekenen. 
Dit jaar was het thema “De school als pakhuis”. 
De kinderen dachten systematisch na tijdens activiteiten zoals: 

- Inventariseren 
- Stapelen 
- Verplaatsen 
- Coderen 

De leerlingen werkten daarbij in verschillende leerstofdomeinen.  
Zo leerden ze met coderingen om plaatsaanduiding te voorzien van een specifieke code. Wanneer 
leerlingen nagingen hoeveel dozen of containers in een bepaalde ruimte pasten, pasten ze 
meetvaardigheden toe.  
Dat deden ze ook als ze handig telden hoeveel dozen of doosjes op een bepaalde plek stonden of zouden 
kunnen passen.  
En de kinderen kregen te maken met schematiseren, ordenen en modelleren om verder greep te krijgen 
op de situatie die zij aan het onderzoeken waren.  
Het doel was kinderen onderzoekend te laten rekenen.  
Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Pasen 
Wat kwamen er weer mooie knutselwerken voorbij. Iedereen 
had weer erg zijn best gedaan om een mooie doos te maken 
voor een klasgenootje. 
Met de doos nog dicht, werden er eerst nog vrolijke 
paasliedjes gezongen.  
En dan eindelijk ontbijten, het was voor de meesten een 
beetje veel. 
Tussendoor kwam zelfs de paashaas nog even binnen 
huppelen, dat was een hele verrassing! 
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Rond half 10 vertrokken de groepen 1-2 en 3 met z’n allen naar de 
Sijsjesberg onder luid gezang. Hier lagen wel honderd paaseitjes. 
De verstopte paaseitjes hadden allemaal een eigen kleur, elke groep kreeg 
een kleur waarnaar ze moesten zoeken.   
Er werd druk gezocht, de kinderen vonden het heerlijk om door het bos te 
rennen.  
Nadat alle paaseitjes gevonden waren was er nog iets lekkers te eten en 
te drinken en liepen we weer naar school.  
’s Middags was er voor de groepen 4 t/m 7 de 
vossenjacht. De leerlingen van groep 8 zaten verstopt in 
het bos en moesten worden gevonden. 
Wat was het weer een geslaagd paasfeest!! 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Metropole Orkest bezoek 
In plaats van het paasontbijt zijn de groepen 5 t/m 7 ’s morgens naar een concert van het Metropole 
Orkest geweest in Utrecht. Op school waren de kinderen een paar dagen ervoor al in de stemming 
gebracht door percussionist Eddy Koopman en vorige week donderdag konden zij het orkest live 
bewonderen. Super leuk. Op de Flevoschool website staat een kort filmpje. 

 
 
 

http://www.flevoschool.nl/voorstelling

-metropole-orkest/  

http://www.flevoschool.nl/voorstelling-metropole-orkest/
http://www.flevoschool.nl/voorstelling-metropole-orkest/
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Metropole orkest LIVE 
Geschreven door Annemijn en Lily, groep 6 

 
Het was een fantastische ervaring. We deden de Allergrootste Muziekquiz aller tijden. 
Op de stoelen lagen petjes, daar deden we de quiz mee.  
Het Metropole orkest speelde muziekstukken waar de vragen over gingen. 
Een voorbeeldvraag: “Kan een trompettist blind zijn instrument bespelen?” 
(Ja zeker!!) 
  
Ook speelden ze bekende stukken zoals: “Het intro van het Klokhuis”. 
We waren er goed op voorbereid. In de klas oefenden we het liedje Up Town Funk.  
Er kwam ook iemand uit het 
Metropole orkest-Eddy Koopman- op 
onze school vertellen  
over zijn slaginstrumenten en het 
Metropole orkest zelf. 
  
De presentatoren waren Jannelieke 
en Freek. 
 

Ze gingen op de thee bij een van de 
violisten. Zij vertelde over haar viool.  
Het werd live uitgezonden toen 
Jannelieke en Freek Up town Funk 
gingen zingen. 
  
 
Schoolvoetbal 
Dit jaar vindt alweer het 52ste schoolvoetbaltoernooi bij SV Huizen plaats. Er doen dit jaar 142 teams mee 
van 14 scholen. Ook de Flevoschool is ruimschoots vertegenwoordigd. Het is geweldig om te zien hoe 
enthousiast alle kinderen zijn. Maar niet alleen de kinderen…al ruim voordat de eerste wedstrijden 
beginnen, ontpoppen vele ouders zich tot ware bondscoaches én trainers en stomen de kinderen klaar 
voor het echte werk. En dat is wederom gelukt! De eerste wedstrijden zijn gespeeld en de volgende 
groepen zijn sowieso door naar de volgende ronde; 
Jongens D1 (groep 8), jongens E1 (groep 6), jongens E2 (groep 5) en de meisjes D1 (groep 7 en 8). 
Wegens het rotweer van afgelopen woensdag zijn de wedstrijden van de meisjes van groep 4, 5 en 6 
verplaatst naar vanmiddag. En dan vindt ook de finale plaats van de jongens D. Kom vooral aanmoedigen 
op deze zonnige vrijdagmiddag! 
Op woensdag 11 april is de Finale Huizen alle categorieën behalve jongens D. 
Op woensdag 18 april vindt de Finale Gooi Noord in Bussum plaats.  
 
NK schoolskiën 
Morgen is de landelijke finale schoolskien in Zoetermeer. We 
verschijnen met 1 team aan de start bestaande uit Jort, 
Joppe, Jurre, Casper en Joya (en hopelijk Kyan als hij het 
met hockey geregeld krijgt).  
We waren met 2 teams door, maar een aantal kinderen 
kunnen i.v.m. andere teamverplichtingen helaas niet mee 
doen. Er is besloten 1 wat groter team aan te melden. 
Hard duimen, de kinderen gaan er voor morgen!  
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 Vraag van de maand  


