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nummer 

13 
Jaargang 22 - 2017/2018 

Vrijdag 15 juni 
 

P 

            Kopij kan ingeleverd worden via redactie@flevoschool.nl                            

 

Verjaardagen 
17 juni  Guusje  gr 7, 11 jaar 
18 juni Pim   gr 8, 12 jaar 
  Wout  gr 1/2c, 6 jaar 
20 juni Valérie  gr 4, 8 jaar 
21 juni Oliver  gr 5, 9 jaar 
25 juni Floris  gr 1/2a, 5 jaar  
  Daantje  gr 8, 12 jaar 
  Tom  gr 8, 12 jaar 
28 juni Mees  gr 3, 8 jaar 
29 juni Fabian  gr 1/2b, 5 jaar 
  Milo  gr 8, 12 jaar 
  Casper  gr 8, 12 jaar 
30 juni Toon  gr 5, 9 jaar  
1 juli Julia  gr 4, 8 jaar 
 
   
Allemaal hartelijk gefeliciteerd!    
 
 
 
 
 

 

Agenda 
Ma 18 juni 
Wo 20 juni 
Do 28 juni 
Di 3 juli 
Wo 4 juli 
 
 
Ma 9, di 10 juli 
Vr 13 juli 
 
Di 17 juli 
Wo 18 juli 
Vr 20 juli 

Studiedag gr 1 t/m 8 vrij 
Kleutervoetbal 
Ledenvergadering 
Verkeersexamen gr 7 
AC-vergadering 
Inloop opvoedspreekuur 
Henny Epping 8.30-9.30 uur 
Pre-advies VO gr 7 
Rapport 3 
Eindejaarsfeest 
Musical en afscheid gr 8 
Uitzwaaien gr 8 
Laatste schooldag, gr 1t/m 8 
12.00 uur vrij 

  
  
  
  
 
 
 

 

  

  
 

Nieuwe leerlingen 
De volgende kinderen hebben wij de afgelopen weken mogen verwelkomen als nieuwe leerling bij ons op 
school: 
 
In groep 1/2b: Olivier en Kayl 
In groep 1/2c: Charlie  
 
Wij heten hen allen 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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Wie o wie helpt de kinderen veilig over te steken? 
Ook komend schooljaar hebben we weer nieuwe klaar-overhulp 
nodig, zowel voor het oversteekpunt op de Naarderstraat als op de 
Nieuwe Bussummerweg. Na één cursusavond draai je al mee en het 
is maar eens in de twee weken een kwartiertje. Op die ochtend mag 
je kind ietsje eerder de klas in. Er zijn eveneens mensen nodig voor 
de kiss and ride strook, hiervoor is geen cursus nodig. Opa’s en 
oma’s zijn natuurlijk ook van harte welkom! 

 
Voor aanmelding graag een mail naar 
onderstaand email adres of meld je even bij de 
schoolleiding. Bedankt alvast! 
 
Namens de verkeerscommissie,  
Karin de Goede (moeder Valentijn groep 5) 
karin@studiohout.nl 

 
Sportdag 
Woensdag was het zover. Groep 1/2 heeft hun sportdag op het schoolplein en de groepen 3 t/m 8 bij 
zwembad de Sijsjesberg. Het warme zonnige weer heeft de organisatie helaas niet waar kunnen maken 
maar dat mocht de pret niet drukken.  
De kleuters deden op het schoolplein 12 spelletjes waaronder klokkenluiden, balanceren met een bekertje 
water in de hand maar ook nostalgische spelletjes als spijkerpoepen.  
De groepen 3 t/m 8 hadden bij de Sijs spellen met 3 thema’s: Water, Spel en Samenwerken. Ieder thema 
bevatte 5 spellen van 10 minuten. Onder meer van de glijbaan glijden en proberen punten te scoren door 
een bal in een donut te gooien, blind lijnballen (blind volleyballen) maar ook een lekker potje voetbal en 
verspringen.  
De gezelligheid was in grote mate aanwezig in breed lachende kinderen en luid gejoel en soms ook een 
klapperende kaak door de kou.  
De competitie maakte ook dat er winnaars uit kwamen die als team een heerlijke slagroomtaart mochten 
delen:  

- groep 7/8 team 10 met daarin Frederick, 
Joppe, Sophie, Julia en Nikita  

- groep 5/6 team 4 met daarin Fay, Elvira, Peer, 
Tijn en Tijs  

- bij groep 3/4 was het zelfs zo spannend dat 2 
teams evenveel punten hadden behaald 
waardoor er een extra onderlinge strijd 
gevoerd moest worden, onder toezicht van de 
rest van de school. Een ouderwets potje 
touwtrekken moest de winnaar aanwijzen. 
Team 6 van groep 3/4 met Niven, Alexander, 
Lotte, Annefien, Nikki en Dominique trokken de 
tegenstanders over de lijn en stelde zo de 
overwinning en de heerlijke taart veilig.  
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Maar voor iedereen geldt hetzelfde, jullie zijn met plezier langs alle spellen gegaan en hebben er zelf een 
topdag van gemaakt! Niet alleen voor jullie zelf maar ook voor de hulpouders die hun kinderen hebben 
zien genieten.  

Alle hulpouders en collega’s hartstikke bedankt voor jullie inzet en hulp. Zonder jullie geen sportdag!  

Meester Mark  

Musical groep 1/2c 
Half april zijn wij gestart met het instuderen van de liedjes die horen bij de kleutermusical Zeg ‘ns 
aaaahhh!!! 
Wat een prachtige tijd volgde. Het nazeggen en onthouden van teksten, het uitrekenen van hoeveel 
kleding en attributen we nodig hadden...kortom alle leerdoelen kwamen aan bod. 
De kinderen kwamen zelf met ideeën om elkaar te ondersteunen en met handige tips over de uitvoering 
voor de musical. Maandag 11 juni hebben wij onze musical aan alle groepen van de school laten zien. De 
kinderen waren gespannen maar wat ging ‘t goed! Het publiek was muisstil ...een heel bijzonder 
“genietmoment” . 
Dinsdag was de grote dag! 
Vaders, moeders, opa’s , oma’s en een buurman kwamen naar ons optreden kijken. Het was prachtig! 
Een strak optreden van 1/2c met een enthousiast en aandachtig publiek! 
Samen hebben we de middag afgesloten met een welverdiend ijsje. Wat zijn wij trots op 1/2c en wat zijn 
kinderen van deze leeftijd tot veel in staat! 
 
juf Ghislaine , juf Corrien 
& juf Hélène  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dank voor je stem! 
Vorige week woensdag heeft de grote Awardshow in het Concertgebouw in Amsterdam plaatsgevonden. 
De Awardshow is een initiatief van de Missing Chapter Foundation die Raden van Kinderen en bedrijven 
willen belonen voor hun werk en inzet gedurende een schooljaar. Ook groep 8 van De Flevoschool vormt 
nu al voor de vierde maal een Raad van Kinderen voor Lidl Nederland. 
 
Ook dit jaar was de Lidl met haar Raad van Kinderen genomineerd voor de Innovatie Award. Dat is op 
zich al een hele eer, want vorig jaar heeft De Flevoschool/Lidl deze prijs gewonnen. Dit jaar zijn we 
tweede geworden. Van harte gefeliciteerd Raad van Kinderen! Echt heel goed gedaan Lidl! 
 
In een programma vol sprekers en muziek zijn de Awards uitgereikt. De Raad van Kinderen werd 
getrakteerd op limonade, gebakjes en een mooie medaille. Een leuke herinnering aan toch een bijzondere 
tijd met een bijzondere opdracht; meedenken en een groot bedrijf adviseren. 
 
Dank jullie allemaal voor je stem. Mede dankzij jullie stem zijn we zo ver gekomen. 
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En succes voor de Raad van Kinderen van volgend jaar. Succes en veel plezier met de samenwerking met 
Lidl. En wie weet zijn jullie volgend jaar ook genodigden van de Awardshow in Amsterdam.  
 
Avondvierdaagse 2018 
Met een recordaantal van 121 lopers van De Flevoschool ging de avondvierdaagse maandag 28 mei van 
start. Ik denk één van de warmste uit de geschiedenis! We startten maandagavond en het was nog 
bloedheet. Maar vanaf het begin af aan zat de sfeer er goed in. Heel bijzonder was, dat er dit jaar wel 15 
stoere kleuters meeliepen en die stapten ook vrolijk door. Dinsdags begon het in de middag al te 
donderen en werd het steeds donkerder. De regen kwam daarna met bakken uit de lucht en deze 
loopavond werd helaas afgelast.  
 
Woensdag was het wederom spannend, maar ondanks wat kleine donderslagen in het begin hebben we 
een mooie route langs het Gooimeer en door het bos gelopen. De 10-kilometerlopers hadden geluk, ook 
zij hoefden vanwege het warme weer maar 5 kilometer te lopen.   
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Donderdag was alweer de laatste avond. Wederom een warme avond, maar met zoveel enthousiaste 
mensen langs de kant, was het super gezellig. We werden halverwege opgewacht door een aantal 
leerkrachten, die alle kinderen een cadeautje omhingen. Even bij de burgemeester een handje geven en 
vervolgens door naar de hockeyclub. Hier mochten wij dit jaar weer gezellig de avondvierdaagse afsluiten. 
We werden daar opgevangen door ouders en leerkrachten, die lekkere ijsjes en bitterballen uitdeelden. 
Elk kind kreeg daar een medaille. Groep 4 en 6 waren dit jaar met de meeste kinderen vertegenwoordigd. 
Uit beide klassen liepen 25 kinderen mee.  
We willen nog even extra Marijn uit groep 8 noemen, hij liep dit jaar voor de 7e keer mee!  
 
We kunnen terugkijken op een warme, maar vooral ook super gezellige avondvierdaagse!  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interview met Oscar (groep 6) en Nynke (groep 3) over de avondvierdaagse 
Vraag: Wat vond jij van de Avondvierdaagse?  
Nynke: Ik vond het leuk, en ik vond het sportief.  
Oscar: Ik vond het leuk, heel veel kinderen deden aardig, heel veel kinderen deden ook rustig en dat 
vond ik heel fijn. En niet heel veel kinderen hadden snoep mee, maar wel fruit. Ik had bijvoorbeeld 
komkommers en wortels mee. Dat is lekker gezond, en ik vind het heel 
lekker.  
 
Vraag: Voor de hoeveelste keer ging jij lopen? 
Oscar: Het was mijn 4de keer.  
Nynke: Het was mijn 3de keer.  
 
Vraag: Het was dinsdag afgelast, wat vond jij ervan?  
Oscar: Ik vond het heel jammer, maar de mensen kunnen er niks aan doen dat het zo aan het stormen 
en regenen was, en ik vond het wel fijn dat het was afgelast want in dat weer wil jij niet lopen.  
Nynke: Ik vond het jammer, en ik vond het ook wel goed omdat wij niet gingen lopen.  
 
Vraag: Het was heel heet, wat heb jij gedaan om jezelf koel te houden?  
Nynke: Veel gedronken, en gewoon zacht lopen, niet rondrennen en zo. Het was best wel koeler in het 
bos, en ik ging vooral in de schaduw lopen.  
Oscar: Ik heb heel veel water gedronken, ik heb geprobeerd om in de schaduw te lopen, en niet alleen 
maar rond te rennen. Als ik verder naar achteren naar wat vrienden wilde, ging ik er niet heen maar bleef 
staan totdat ze bij mij kwamen aanlopen.  
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Vraag: Hoe was het op de laatste avond?  
Oscar: Ik vond het de laatste avond leuk, toen mocht je ook snoep meenemen, en er waren mensen 
langs de kant die je snoep gaven, bijvoorbeeld mijn oma en opa die stonden er en gaven mij een tasje 
met een chocolade medaille en een lolly. Vader en moeder van mijn vrienden gaven mij ook snoep, en dat 
vond ik heel leuk.  
 
Vraag: Wat kan jij verder vertellen over de laatste avond?  
Nynke: Ik vond het lief dat ze een medaille gaven, ik vond het leuk dat ik een ijsje kreeg bij de hockey. 
Het was daar super gezellig. Ik vond het lief dat juf Susanne kwam kijken en juf Joyce. Het cadeau van 
school was ook lief.  
 
Vraag: Wil jij nog iets vertellen?  
Oscar: Aan het einde van het laatste avond kreeg je ook een medaille en dat vond ik ook heel leuk want 
daar stond op voor de hoeveelste keer je meeliep. Er waren ook bitterballen.  
 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Vanaf 25 mei jl. is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe wet rondom 
privacy, in werking getreden. De AVG volgt vanaf die datum de Wet bescherming persoonsgegevens 
(Wbp) op. Deze nieuwe wet brengt, ook voor De Flevoschool een aantal veranderingen met zich mee:   

1.     De AVG versterkt de positie van betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij   

   krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker.  

2.     Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen.  

De AVG verlangt dat scholen betrokkenen goed voorlichten over: 

●        de privacybescherming op school;  

●        de rechten en plichten van leerlingen, ouders en medewerkers;  

●        wat de school doet om privacy-risico’s te beperken.  

Ook moeten scholen goed nadenken over informatiebeveiliging om datalekken te voorkomen. Daarnaast 
zijn ze verplicht om beter te onderbouwen waarom ze persoonsgegevens van leerlingen willen verzamelen 
en verwerken en hoe lang ze die gegevens willen bewaren. Er mogen niet meer gegevens worden 
gevraagd dan strikt noodzakelijk.   

Voor het gebruik van foto’s en video’s van leerlingen is toestemming van ouders nodig en gegeven 
toestemming moet aangetoond kunnen worden. Toestemming van ouders geldt ook voor het gebruik van 
digitale leermiddelen.  

Naast een aantal zaken dat in het verleden al is opgepakt, bijvoorbeeld het vragen om toestemming van 
het gebruik van foto’s en video’s zijn wij op school nu bezig met het sluiten van 
verwerkersovereenkomsten met de verschillende externe partijen die gegevens van ons verwerken. 
Tevens zullen wij na de zomervakantie gezamenlijk met Heutink-ICT en Kennisnet het verdere traject 
voor de invoering van de AVG oppakken. Ook zijn er inmiddels gesprekken met de andere 1-pitters 
(besturen met 1 school) in de regio om gezamenlijk op te trekken in het aanstellen van een externe 
Functionaris Gegevensbescherming. 

Officieel is de AVG op 25 mei 2018 van kracht geworden, maar wij zijn nog volop bezig met het invoeren 
van alle veranderingen die hiermee gepaard gaan. We zijn erop gericht  in de loop van 2018 alle 
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wijzigingen in regelingen, informatie en beveiliging enz. door te voeren. Voor de Autoriteit 
Persoonsgegevens is het van belang op 25 mei te kunnen laten zien dat we stappen gezet hebben en 
planmatig te werk gaan. Dat kunnen we.  

De komende maanden zullen wij u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen op dit gebied.  

Mocht u specifieke vragen of opmerkingen hebben omtrent dit thema dan kunt u terecht bij Daniël van 
den Berg. 

 


