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nummer 

12 
Jaargang 22 - 2017/2018 

Vrijdag 25 mei 
 

P 

            Kopij kan ingeleverd worden via redactie@flevoschool.nl                            

 

Verjaardagen 
27 mei  Elodie  gr 1/2c, 5 jaar 
28 mei Oscar  gr 6, 10 jaar 
29 mei Kylana  gr 6, 10 jaar 
31 mei Flor  gr 8, 12 jaar 
2 juni  Saar  gr 1/2b, 5 jaar 
4 juni Wessel  gr 5, 10 jaar 
5 juni Matthijs gr 1/2b, 6 jaar 
  Chris  gr 5, 9 jaar  
7 juni Amin  gr 3, 7 jaar 
8 juni Derk  gr 5, 9 jaar 
  Nynke  gr 3, 7 jaar 
15 juni Cato  gr 1/2a, 6 jaar 
 
   
 
 
Allemaal hartelijk gefeliciteerd!    
 
 

 

Agenda 
Ma 28 - do  
            31 mei 
Vr 1 juni 
 
Wo 6 juni 
 
 
 
Wo 13 juni 
Ma 18 juni 
Do 28 juni 

Avond 4-daagse 
 
Studieochtend gr 1 t/m  
4 vrij 
Inloop opvoedspreekuur 
Henny Epping 8.30-9.30 uur 
Kleutervoetbal 
AC-vergadering 
Sportdag 
Studiedag gr 1 t/m 8 vrij 
Ledenvergadering 

  
  
  
  
 
 
 

 

  

  
 
 

 
 
 
 
Nieuwe leerling 
In groep 1/2a is Kaïn nieuw bij ons op school gestart.  
 
Wij heten Kaïn 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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Score Cito eindtoets 
De leerlingen van groep 8 hebben dit jaar weer een uitstekend resultaat behaald op de Cito eindtoets. 
Waar het landelijk gemiddelde ligt op een score van 534,9 behaalde onze groep 8 een gemiddelde score 
van 542,8 (het hoogst haalbare is 550). Een resultaat waar de kinderen en alle leerkrachten van de school 
trots op kunnen zijn. 
 
Nieuwe Ruimte voor RT en Plusgroepen 
Tijdens het pinksterweekend heeft er een verbouwing plaatsgevonden bij de RT-ruimtes. Van twee aparte 
ruimtes is één grote ruimte gemaakt waardoor er meer ruimte is gecreëerd om met de RT groepen en de 
verrijkingsgroepen (plusgroepen) te kunnen werken. Zowel de kinderen als juf Yolanda werden hier heel 
blij van! 
 

 
 

Jaarverslag Raad van Kinderen 
Zoals u weet zijn onze groepen 8 al enige jaren betrokken bij de Raad van Kinderen. Ook in het afgelopen 
jaar is hen door de Lidl weer gevraagd om mee te denken over een bedrijfsdilemma. Dit jaar was dit 
vanuit de duurzaamheidsgedachte van het bedrijf gericht op de “bij”. De bij zorgt voor 80% van de 
bestuiving van alle groente en fruit, en het gaat niet goed met de bij. De Raad is gevraagd om na te 
denken over oplossingen om de leefomgeving en het leven van de bij te verbeteren. 
 
Via deze link Flevoschool-2018-Jaarverslag Raad van Kinderen komt u bij het gehele verslag dat zeer 
interessant is om te lezen. Hieronder al enkele opvallende zaken uit het verslag: 
 
‘Ook dit jaar heeft de dialoogsessie mij weer ontzettend positief verrast. De praktische toepasbaarheid 
van de ideeën is ontzettend groot! Ik heb met een enorme glimlach mee zitten schrijven. Met de meeste 
dingen kunnen we echt snel iets doen. Mijn complimenten aan de kinderen.’ 
Algemeen Directeur Lidl Nederland 
 
Lucas (12) - ‘Het leuke aan de Raad van Kinderen is dat je álles zelf moet regelen. We kregen die vraag 
van Lidl en toen moesten we er gewoon mee aan de slag gaan. Daar heb ik echt veel van geleerd. Veel 
meer dan als je iets in een boek leest ofzo. De vraag was lastig. Eerst dachten we: ‘dan deel je toch 
gewoon wat bloemenzaadjes uit?’ Maar de bij redden is wel wat ingewikkelder dan dat!’  
 

http://www.flevoschool.nl/wp-content/uploads/2018/05/Jaarverslag-Raad-van-kinderen-DEF.pdf
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Onze raad heeft samen met de Missing Chapter Foundation nagepraat hoe zij het traject vonden. Wat 
ging er goed? Wat kan Lidl nog beter doen? De kinderen vertellen dat ze er ontzettend veel van geleerd 
hebben, met name hoe je zelf onderzoek moet doen en hoe je goed samen kan werken. 
 
Schoolreis groep 1/2 Oud Valkeveen 
Dinsdag 15 mei was het weer een zonovergoten feestdag voor de 
kinderen uit de groepen 1 en 2. 
’s Ochtends enthousiast uitgezwaaid door de kinderen, meesters, 
juffen en ouders vanuit school kwamen wij al snel aan bij het park 
Oud Valkeveen.  
Hier stonden zij te popelen om met hun groepje het park rond te 
gaan na een pakje sap met ontbijtkoek.  
Met een brede glimlach en veel enthousiasme gingen de kinderen met 
hun groepje het park rond in hun mooie Flevoschool polo’s.  
Met rode konen en vrolijke gezichten kwamen zij even terug voor de lunch. Zij konden dankzij de catering 
van de 5 sterren heerlijk smullen van broodjes knakworst. Nog heel even spelen en tot slot afkoelen met 
een ijsje, zat de dag er alweer op en was het helaas tijd om naar huis te gaan.  
We hebben genoten!  
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Boerderij bezoek groep 4  
Woensdag 16 mei is groep 4 naar de boerderij Slot-Hoeve geweest. Een 100-jaar oude boerderij in de 
Noordpolder in Muiden achter het Muiderslot.  
Het melkveebedrijf heeft ongeveer 80 melkkoeien en 50 stuks jongvee.  
 
De kinderen hebben in groepjes 
het hele bedrijf verkend. We 
hebben in de wei tussen de 
koeien gestaan, de kalfjes 
gezien, de kippen eten gegeven, 
de koeien gemolken zien worden 
door een robot, zelf mogen 
melken en we hebben zelfs de 
stal uitgemest! Ook hebben we 
lammetjes gezien en zwaluwen 
die druk bezig waren om hun 
nesten te bouwen.  
 
Het was een gezellige en 
leerzame ochtend! 
 
 
 
 
 
 

Bijeenkomst buurtvereniging Erica over Veiligheid 
Het bestuur van de buurtvereniging Erica heeft vastgesteld dat de afgelopen maanden sprake is van 
toenemende onveiligheid in de buurt vanwege een groot aantal inbraken. Daarover heeft zij contact 
gehad met de wijkagent. De buurtvereniging organiseert daarom een bijeenkomst over Veiligheid in de 
buurt. In ieder geval met als gast de wijkagent, die u alles kan vertellen over de situatie in onze buurt, de 
laatste 'inbraaktrends' en die antwoord heeft op al uw veiligheidsvragen. 

De bijeenkomst over Veiligheid in de Ericabuurt is 5 juni om 20.00 uur in de Flevoschool.   

Deze bijeenkomst is ook bestemd voor niet-leden van de 
buurtvereniging. Graag van tevoren aanmelden 
via  ericabuurtvereniging@gmail.com. 

Verkeersouder coryfee in het zonnetje gezet 
Al jaren zorgt Yvonne Rootring voor een goede organisatie van het 
verkeersbeleid op school. Tijdens de meivakantie blies Yvonne stiekem 
50 kaarsjes uit en de klaar-overs wilden dat niet zomaar voorbij laten 
gaan dus werd met een slinger en een speciaal verkeersbord dit 
speciale moment ook nog even op de klaar-overpost van de Nieuwe 
Bussummerweg gevierd. De meeste ouders en kinderen die 
langskwamen waren van tevoren geïnstrueerd om nog even 
gefeliciteerd te roepen en ook wat auto’s toeterden gezellig mee. 
Yvonne nog van harte gefeliciteerd!   
 
 

mailto:ericabuurtvereniging@gmail.com
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Engels voor Bengels organiseert Summer Camp in Blaricum 
Summer Camp is een week geheel in het Engels voor basisschool kinderen. 

Deze vindt plaats in de eerste week van de zomervakantie. 

Het Summer Camp omvat: Sport, spel, zingen , dansen, creativiteit en ook 
les, alles geheel in het Engels. 

De ervaring is dat als kinderen op een ontspannen en leuke manier met 
een taal bezig zijn, zij deze taal extra goed opnemen. 

Het Summer Camp is de unieke mogelijkheid voor uw kind om haar of zijn 
Engels in deze week te verbeteren. 
  

Het Summer Camp begint dagelijks om 9:00 en duurt tot 16:00, indien 
wenselijk van 8:00 tot 17:00. 
Meer informatie: www.summercamp.nl 
  

  

 

http://www.summercamp.nl/

