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nummer 

14 
Jaargang 22 - 2017/2018 

Vrijdag 6 juli  
 

P 

            Kopij kan ingeleverd worden via redactie@flevoschool.nl                            

 

Verjaardagen 
9 juli  Jurre  gr 7, 11 jaar 
10 juli Rosalie  gr 1/2c, 6 jaar 
11 juli Alexander  gr 8, 12 jaar 
12 juli Oscar  gr 7, 11 jaar 
13 juli Manouk gr 7, 11 jaar  
  Elvira  gr 5, 9 jaar 
14 juli Philippine gr 8, 12 jaar 
  Eirinn  gr 3, 7 jaar 
16 juli Joya  gr 6, 10 jaar 
17 juli Sweder gr 8, 12 jaar  
18 juli Isis  gr 1/2a, 6 jaar 
   Paul  gr 1/2a, 6 jaar 
 
   
Allemaal hartelijk gefeliciteerd!    
 
 
 
 

 

Agenda 
Ma 9, di 10 juli 
Vr 13 juli 
 
Di 17 juli 
Wo 18 juli 
Vr 20 juli 

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 

Ma 3 sept 1e schooldag na 
zomervakantie 

  
  
 
 
 

 

 
 
 

 

  

  
 

 
Nieuwe leerlingen 
De volgende kinderen hebben wij de afgelopen weken mogen verwelkomen als nieuwe leerling bij ons op 
school: 
 
In groep 1/2b: Luca en Christiaan  
In groep 1/2c: Feline 
 
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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MR vergadering 
In de laatste vergadering van dit schooljaar hebben we in de MR de verkiezingen besproken. Inmiddels 
heeft u via de mail bericht gekregen wie het nieuwe MR lid is geworden. Ook zijn de rapporten besproken 
en hebben we het afgelopen jaar geëvalueerd.  
 
Wij wensen u namens de MR een fijne vakantie. 
 
Met vriendelijke groet, 
de MR  
 
Vakantie- en studiedagen schooljaar 2018-2019  
 

Herfstvakantie ma. 22-10 t/m vr. 26-10 

Kerstvakantie ma. 24-12 t/m vr. 04-01 

Voorjaarsvakantie ma 18-02 t/m vr. 22-02 

Paasvakantie vr. 19-04 t/m ma. 22-04  
Meivakantie di. 23-04 t/m vr. 03-05 

Hemelvaart do. 30-05 t/m vr. 31-05 

Pinksteren ma 10-06 

Zomervakantie ma. 15-07 t/m vr. 23-08 

 
Studiedagen 

Studieochtend wo 19-09 Groep 1 t/m 4 vrij 

Studiedag ma 29-10 Groep 1 t/m 8 vrij 

Studieochtend wo 07-11 Groep 1 t/m 4 vrij 

Studiedag do 06-12 Groep 1 t/m 8 vrij 

Studiedag vr 15-02 Groep 1 t/m 8 vrij 

Studiedag vr 24-05 Groep 1 t/m 8 vrij 

 
Vrije momenten 

Vrijdag voor kerstvakantie vr. 21-12  groep 1 t/m 8 vanaf 12.00 uur vrij 

Vrijdag voor zomervakantie vr. 12-07 groep 1 t/m 8 vanaf 12.00 uur vrij 

 
 
Afscheid juf Wendy 
Beste ouders en kinderen van De Flevoschool, 
 
Na bijna 10 jaar met heel veel plezier, gezelligheid en gedrevenheid te hebben gewerkt op De Flevoschool 
kom ik na de zomervakantie niet meer bij jullie terug. Vanaf augustus ga ik een nieuwe uitdaging aan. Ik 
ga werken bij Koningskinderen in Laren. Koningskinderen is een BSO/ Kinderdagverblijf. Ik ga zowel op de 
BSO als op het Kinderdagverblijf werken. Koningskinderen heeft 7 vestigingen waaronder 1 in Huizen. Het 
zou dus zo maar kunnen dat zij mij daar graag een keer willen hebben en dat ik dan nog een bezoekje 
kom brengen aan De Flevoschool. Dus wie weet kom ik jullie nog weleens tegen. 
Dank jullie wel voor de leuke tijd die ik heb gehad op De Flevoschool.  
Tot ziens. 
 
Groeten juf Wendy 
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Kleutervoetbalverslag groep 2c  
Woensdag 19 juni 2018 
Daar stonden ze dan ‘de meisjes van groep 2c’ klaar voor 
het schoolvoetbal toernooi. 
Vertegenwoordigt door: Rosalie, Milou, Manou, Lisanne, 
Larissa, Lisanne en Elif. 
 
Het was een fantastische, zonnige en sportieve middag.  
Na een korte toespraak van de bloed fanatieke coach Fatih 
Halici zijn er zowel tactische als technische afspraken 
gemaakt en is er even geoefend voor de eerste wedstrijd. 
De meiden hadden er duidelijk veel zin in. De wedstrijden 
gingen van start met een krachtige ‘Team Yell’.  
De eerste wedstrijd was een simpele overwinning tegen de 
V.d. Brugghenschool, eindstand 5-0.  
De tweede wedstrijd hadden de meiden er nog meer zin in, ondanks een zwaarbevochten 3-2 
overwinning tegen de Springplank gaf dit de meiden hoop richting de finaleplaats, maar er  
moest dan nog wel één keer gewonnen worden tegen de Rehobotschool en dat gebeurde zeker, uitslag  
6-0 winst ;-)))  
Met veel support van de ouders begonnen we de finalewedstrijd tegen de Springplank. Het ging heel even 
gelijk op maar onze meiden hebben laten zien dat ze een echt team zijn en volop voor elkaar werken. Dit 
resulteerde in een simpele finale overwinning van 6-0, super goed en nogmaals van harte gefeliciteerd 
meiden. 
Als kers op de taart hoorden we nog dat de jongens van groep 2c ook kampioen zijn geworden, super 
goed en proficiat, groep 2c heeft de Flevoschool erg goed vertegenwoordigd en daar zijn wij allen erg 
trots op, wellicht tot volgend jaar.  
 
De groeten van een trotse Coach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hierbij de punten vd verschillende teams van het 
kleutervoetbal. 

Jongens:   Meisjes: 
Flevo J 1 = 3 punten Flevo M 1 = 1 punt 
Flevo J 2 = 3 punten Flevo M 2 = 9 punten  
Flevo J 3 = 6 punten 
Flevo J 4 = 9 punten 
Flevo J 5 = 1 punt   
 
J 4 en M 2 zijn de kampioenen uit gr 1/2 C ! 
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Verkeersexamen groep 7  Verteld door: Jurre groep 7 
Afgelopen dinsdag hebben wij het praktijk verkeersexamen gehad. 
De week ervoor was eerst een fietskeuring van de vader van Olaf die 
een fietsenwinkel heeft. Je kreeg een OK sticker op je fiets als je fiets 
werd goedgekeurd.  
De eerste kinderen van onze school begonnen om 10:30 uur met het 
examen dinsdag. 
Je kreeg een route van 5 km lang door heel Huizen. Op 12 punten 
zaten mensen te kijken hoe je het deed. De volgende dag kreeg je te 
horen of je was geslaagd of niet. Iedereen uit onze klas is geslaagd  
voor het examen. 
Allemaal gefeliciteerd! 
 
Groep 8 bij de rechtbank 
“Oei!” hoor ik u denken. Wat is er aan de hand? Maar er is niets ergs 
aan de hand. De kinderen van groep 8 zijn wederom op excursie geweest.  
Met Staatsinrichting hebben de kinderen kennis gemaakt met recht en rechtspraak. Ze hebben geleerd 
over advocaten, rechters en geld- en gevangenisstraf of T.B.S. Op zich allemaal goed, maar nog beter om 
ook daadwerkelijk kennis te maken met iemand uit die wereld.  
Zo kreeg de groep vorige week vrijdag een gastles van een echte strafrechter. Zij wist aan de hand van 
voorbeelden goed toe te lichten wat de kinderen al in theorie hadden geleerd. Ook konden de kinderen 
vragen stellen en hadden zij een flinke hoeveelheid onduidelijkheden uit het nieuws op een moodboard 
verzameld.  
Op deze gastles kwam een tegen uitnodiging. Afgelopen maandag was de groep van harte welkom op de 
werkplek van mevrouw de rechter. In een grote zittingszaal, met koning Willem Alexander levensgroot 
aan de achterwand, werd een zitting nagespeeld. Mevrouw de rechter had nog een politierechter, een 
officier van justitie, een griffier, een advocaat en een “verdachte” uitgenodigd. Let wel, deze “verdachte” 
speelde verdachte. Door deze zitting werd heel veel duidelijk, al het geleerde werd werkelijkheid. Ook al 
de personen die meewerkten aan deze gastles vertelden er veel bij en konden de vele vragen van de 
kinderen goed beantwoorden. 
Na afloop mochten de kinderen een 
toga aan doen en met mevrouw de 
rechter op de foto. Alles bij elkaar 
was het een hele beleving. De 
kinderen hebben veel geleerd. Het 
waren twee leerzame en leuke 
ochtenden. 
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