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Schooljaar 2018-2019 
Inmiddels zijn wij een week onderweg in het 
nieuwe schooljaar en zijn de kinderen hopelijk 
alweer gewend aan het vroege opstaan.  
 
Namens het bestuur, het team en de directie wil 
ik u allereerst allemaal een heel fijn schooljaar 
toewensen. 
 
Een schooljaar waar wij met een hoop zaken aan 
de slag gaan. Bijvoorbeeld het verder 
implementeren van ParnasSys en Parro. 
ParnasSys en Parro zijn vorig jaar bij u 
geïntroduceerd. ParnasSys geeft u inzicht in de 
NAW gegevens van uw kind, het rooster van de 
groep en binnenkort ook in de toetsresultaten. 
 
Parro is ons communicatiemiddel. Via Parro 
ontvangt u mededelingen vanuit de school of 
bent u onderdeel van de chat van de groep van 
uw kinderen. Wij raken steeds beter bekend met 
het gebruik van Parro maar er gaat ook af en toe 
nog wel eens iets mis. Zo heeft u mijn 
welkomstbericht van afgelopen zondag 
bijvoorbeeld niet ontvangen omdat deze nog in 
het schooljaar 2017-2018 werd geplaatst. 
Excuses hiervoor. In de bijlage bij deze 
nieuwsbrief vindt u nogmaals de informatie over 
ParnasSys en Parro. U kunt ook via 
https://parro.education/vragen-voor-ouders de 
meest elementaire informatie terugvinden op de 
site van Parro. 
Van school uit zijn er dus geen What’sapp 
groepen meer. Alle officiële communicatie 
verloopt via Parro. 
 

De kinderen van groep 5 t/m 8 zijn inmiddels ook 
allemaal gestart met het werken met de 
Chromebooks. Dit schooljaar zal het team, naast 
de training die zij reeds in de vakantie heeft 
gehad, nog verder getraind worden en zal de 
inzet in de groepen verder worden uitgebreid. In 
een volgende Even Flevo zullen wij u nader 
informeren. 
 
Dit jaar is er ook in de bezetting van het team 
het een en ander veranderd. Om iedereen met 
de nieuwe mensen kennis te laten maken vindt u 
verderop in deze EF een persoonlijk stukje van 
iedere nieuwe collega. Wij wensen hen een heel 
fijne en gezellige tijd bij ons op school. 
 
Vanaf dit schooljaar krijgen de kinderen ook 
wekelijks les van vakdocenten in de vakken 
muziek, drama, programmeren, science en 
Engels. Natascha Durant heeft zich al via Parro 
bij u geïntroduceerd, de andere docenten zullen 
dat in een volgende EF doen. 
 
Ook op bestuursniveau is de agenda goed 
gevuld. Naast dat wij gestart zijn met drie 
nieuwe bestuursleden (Mijke Stravers, Eric de 
Ruijter en Marc Poelmann) zijn er veel 
ontwikkelingen waar het bestuur mee bezig is. 
Hoog op de agenda staat de klimaatbeheersing 
in de school, het opstellen van het schoolplan 
voor 2019-2022 (waarin wij de verschillende 
enquêtes die er zijn afgenomen zullen 
meenemen) maar ook de eventuele plaatsing van 
een lift en het verder uitwerken van het 
communicatieplan. 
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U bent gewend van ons bij de start van het 
schooljaar een jaargids te ontvangen. Vanwege 
de privacywet werd de uitgave van zo’n gids 
eigenlijk onmogelijk. Wij hebben de jaargids nu 
vervangen door een kalender. Een aantal van u 
heeft deze al mogen ontvangen. Helaas, 
vanwege een verkeerde levering, bleken er te 
weinig exemplaren aanwezig. Zodra de bestelling 
is aangevuld zullen ook de laatste groepen de 
kalender ontvangen. De activiteiten van dit 
schooljaar kunt u uiteraard ook terugvinden op 
onze website www.flevoschool.nl of in 
ParnasSys. 
In de papieren kalender die u heeft ontvangen of 
nog ontvangt staan twee kleine foutjes: In het 
overzicht van de studiedagen ontbreekt 
donderdag 6 december, dit betreft een studiedag 
voor de gehele school. En bij de studieochtend 
van woensdag 7 november staat dat groep 1 t/m 
8 vrij is maar die dag zijn alleen de groepen 1 
t/m 4 vrij. Zie ook het overzicht verderop in deze 
Even Flevo. 
 
In deze inleiding zal ik vast nog het een en ander 
zijn vergeten maar dat volgt dan wel op een 
ander moment. Zoals reeds gezegd zijn er aardig 
wat (digitale) veranderingen dus mocht er iets 
niet helemaal duidelijk zijn, kom gerust even 
langs om het vragen. 
 
Bij dezen wil ik iedereen alvast bedanken voor de 
altijd welkome vrijwillige inzet. Wij hebben 
iedereen nodig om er voor de kinderen weer een 
mooi jaar van te maken. Samen maken wij het 
onderwijs! 
 
Nogmaals iedereen een heel fijn schooljaar 
gewenst. 
 
Mede namens het bestuur en het team, 
 
Daniël van den Berg 
directeur De Flevoschool  
 
 
 
 
 
 

In de afgelopen periode waren jarig 
4 aug Job gr 3b, 6 jaar 

Siebren gr 8, 12 jaar 
5 aug Melle gr 3b, 6 jaar 

Manou gr 3a, 6 jaar 
6 aug Laurens gr 4, 7 jaar 
8 aug Pien gr 7, 10 jaar 

Daphne gr 3b, 6 jaar 
12 aug Douwe gr 3a, 6 jaar 
13 aug Danilo gr 3a, 7 jaar  
14 aug Alessia gr 1/2b, 5 jaar 

Kyan gr 7, 10 jaar 
15 aug Rosalie gr 5, 8 jaar 
16 aug Kai gr 5, 8 jaar 

Siem gr 6, 9 jaar 
18 aug Maud gr 4, 7 jaar 
19 aug Pasquale gr 5, 8 jaar 
20 aug Ole gr 5, 8 jaar 

Philippa gr 1/2c, 5 jaar 
22 aug Jack gr 1/2c, 4 jaar 
25 aug Juul gr 1/2b, 4 jaar 

Lara gr 5, 8 jaar 
27 aug Elif gr 1/2c, 6 jaar 
28 aug Annemijn gr 7, 10 jaar 
30 aug Louise gr 1/2c, 5 jaar 

Jesse gr 4, 8 jaar 
4 sept Boris gr 6, 9 jaar 

Max gr 1/2c, 5 jaar 
5 sept Lisanne gr 4, 7 jaar 

Andrew gr 4, 7 jaar 
 
Verjaardagen deze maand 
13 sept Benjamin gr 5, 8 jaar 
14 sept Noah gr 3b, 6 jaar 

Floor gr 6, 9 jaar 
16 sept Lotte gr 3b, 6 jaar 
19 sept Fenne gr 7, 10 jaar 
24 sept Roos gr 1/2a, 6 jaar 
25 sept Pepijn gr 8, 11 jaar  

Beertje gr 3a, 6 jaar 
Julia gr 7, 10 jaar 

26 sept Lisa gr 7, 11 jaar 
Kyra gr 4, 7 jaar 

27 sept Bibi gr 8, 11 jaar 
28 sept Joppe gr 8, 11 jaar  

 
 
Allemaal hartelijk gefeliciteerd!  
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Agenda  
Di 11 sept  
Do 13 sept  
Di 18 sept  
Wo 19 sept  
Ma 24 sept 
 
Do 27 sept 

Info-avond groep 5 en 6 
Info-avond groep 3 en 4 
Info-avond groep 1 en 2 
Studieochtend gr 1 tm 4 vrij 
Start verkeersweek 
MR-vergadering 
Schoolreis gr 3, 4, 5 en 6 

Ma 1 – Wo 3 okt 
Wo 3 – Vr 5 okt 
Wo 3 okt  
Wo 10 okt 
Ma 15 okt 

Kamp groep 7 
Kamp groep 8 
Start kinderboekenweek 
AC-vergadering 
MR-vergadering 

  
  
 

 
Nieuwe leerlingen 
De volgende kinderen hebben wij de afgelopen weken mogen verwelkomen als nieuwe leerling bij ons op 
school: 
 
Groep 1/2a: Benjamin en Cato 
Groep 1/2b: Juul 
Groep 1/2c: Charlotte, Jack du C. en Jack D. 
Groep 4: Lily 
Groep 5: Isabel 
Groep 6: Anna 
Groep 8: Pepijn 
 
Wij heten de kinderen allen van harte welkom en wensen hen een leerzame, maar bovenal fijne tijd op De 
Flevoschool. 
 
Informatieavonden 
De eerste informatieavonden zijn inmiddels geweest. Hieronder het overzicht van de informatieavonden 
die nog gaan komen. De avonden starten om 19.30 uur. 
 
Dinsdag 11 september Informatieavond groep 5 en 6 
Donderdag 13 september Informatieavond groep 3 en 4 
Dinsdag 18 september Informatieavond groep 1/2 
 
Voorstellen nieuwe leerkrachten 
 
Groep 1/2b 
Mijn naam is Mila, 36 jaar, en samen met Simone ben ik de juf van groep 1/2B. 
Lang geleden heb ik al eerder bij de Flevoschool gewerkt, destijds met veel plezier. 
Vandaar dat ik dolblij ben dat ik weer terug mocht komen!  
Samen met mijn man Arie en dochters Noa (9 jaar) en Filou (7 jaar) ben ik net 
voor de zomerva kantie weer in Huizen komen wonen. Het is erg leuk weer terug in 
het dorp te zijn. Naast werken breng ik veel tijd door met mijn gezin. Ik wandel 
graag met mijn twee honden in het bos, rij graag paard, hou van koken en lekker 
eten (eigenlijk alles behalve chocola..), dans graag en zing in een close harmony 
groep.  
Samen met Simone ga ik er een leuk schooljaar van maken!  
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Groep 1/2c 
Mijn naam is Maud van Herwijnen. Ik ben 30 jaar en woon in Naarden. In mijn vrije 
tijd sport ik graag. Vanaf dit schooljaar ben ik elke dag op de Flevoschool te vinden als 
juf van groep 1/2C.  
Hiervoor ben ik vier jaar werkzaam geweest in Almere. Ik gaf daar les aan de groepen 
1 en 2. Ik heb ontzettend veel zin in deze nieuwe uitdaging en kijk met veel plezier uit 
naar dit schooljaar. 
 

Groep 4 
Mijn naam is Demi Meijer. Ik ben 22 jaar en woon in 
Hilversum.  
Afgelopen jaar heb ik met genoegen mogen werken op het mooie eiland Aruba. 
Ik heb hier een jaar groep 5 gehad voor 5 dagen in de week. Dit jaar mag ik 
met plezier 5 dagen in groep 4 werken!  
Mijn hobby's zijn dansen (salsa) en creatief bezig zijn.  
Ik heb erg veel zin om dit jaar te werken op de Flevoschool !!  
 
 
 

Groep 8 
Mijn naam is Brenda ter Borgh, ik ben de nieuwe leerkracht van groep acht. Al na 
een paar dagen op De Flevoschool ben ik erg enthousiast.  
In het kort: In mijn kinderjaren stond ik veel op de atletiekbaan. Verder was ik erg 
creatief, ondernemend en observerend. Mijn fanatisme heeft ervoor gezorgd dat ik 
e.e.a. heb bereikt wat lastig te bereiken was. Daar ben ik heel blij om! 
 
Ik heb zelf volwassen kinderen en ik heb de schooltijd van hen al even achter de 
rug. Zelf ervoer ik die tijd als leuk, spannend, vermoeiend en interessant. Hopelijk 
beleven jullie ook zo’n rijke tijd als ik. Veel geluk toegewenst! 
Wilt u met mij kennismaken komt u dan even langs. Dat vind ik heel leuk. 
 
Vriendelijke groeten, juf Brenda 
 
Onderwijsassistent 
Vanaf augustus ben ik gestart als onderwijsassistent op de Flevoschool en via deze 
weg wil ik mij graag aan u voorstellen. Mijn naam is Alwin Koudijs. Ik ben 27 jaar 
en ik woon in Renswoude. Afgelopen januari ben ik afgestudeerd aan de opleiding 
onderwijsassistent aan het Rijn IJssel College in Arnhem en ik heb dit met plezier 
afgerond. Misschien heeft u mij al gezien, want ik ben elke dag aanwezig op de 
Flevoschool om de leerkrachten te ondersteunen en leerlingen te begeleiden. De 
reden dat ik in het onderwijs wilde werken is, omdat ik een bijdrage wilde leveren 
aan de ontwikkeling bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Het geeft mij veel 
voldoening om telkens op zoek te gaan naar de juiste manier om kinderen te 
begeleiden en te laten groeien. Ieder kind leert namelijk op zijn eigen manier en 
dat is wat ik zo mooi vind aan de functie onderwijsassistent. In mijn vrije tijd vind 
ik het erg leuk om te sporten. Ik fitness veel en ik ben ook badminton trainer in Renswoude. Daarnaast 
vind ik het leuk om met mijn vrienden uit te gaan en naar de zee te gaan. Bij deze hoop ik u een goed 
beeld over mezelf te hebben gegeven en kijk ik uit naar een leuke tijd bij de Flevoschool. 
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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 
 
Oproep Kiss&Ride 
Op dit moment zijn wij nog hard op zoek naar een ouder die één keer per twee weken op dinsdag de 
Kiss&Ride zou kunnen bemannen. Het is belangrijk om deze vacature vervuld te krijgen zodat op alle 
dagen de doorstroming rondom de school goed verloopt maar uiteraard als allerbelangrijkste de kinderen 
ook veilig vanuit de auto het fietspad over worden begeleid. Mocht u geïnteresseerd zijn, dat kunt u zich 
aanmelden bij de directie. Zij zullen u dan in contact brengen met Mirjam van Schoonhoven, coördinator 
Kiss&Ride. 
 
Verkeersregels rondom De Flevoschool 
De Flevoschool geeft er de voorkeur aan dat zoveel mogelijk kinderen lopend of fietsend naar school 
komen. De infrastructuur in de omgeving van de school en de geldende regels zijn erop gericht om dit op 
een veilige manier mogelijk te maken. Welke regels dit zijn, kunt u hieronder lezen.  
 
De klaar-overposten 
Om de veiligheid voor de kinderen te vergroten onderhoudt De Flevoschool twee klaar-overposten, één op 
de Nieuwe Bussummerweg en één op de Naarderstraat. Elke morgen staan er klaar-overs van 8.15 tot 
8.30 uur, zij helpen de kinderen bij het oversteken. Gebruik ook de klaar-overpost als u zelf met uw 
kinderen oversteekt, dat voorkomt verwarring bij de automobilisten. 
 
Fietsenstalling 
Leer uw kinderen om lopend de schuine helling voor de fietsenstalling op en af te gaan en hun fiets goed 
in het rek neer te zetten. Om de fietsenstalling optimaal te gebruiken, is het belangrijk dat fietsen in de 
rekken worden geplaatst en niet ernaast of ervoor. Bij voorkeur aansluitend op een andere fiets en niet 
verspreid over de rekken, dit om zoveel mogelijk fietsen te kunnen plaatsen. Fietsen die niet in de rekken 
worden geplaatst, vallen vaak om en beschadigen zo de fietsen die wel in de rekken staan.  
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Verkeersregels voor automobilisten 
Om tot een veiliger situatie voor de school, een betere doorstroming van het verkeer en het verminderen 
van overlast in de buurt te komen geldt een aantal verkeersregels: 
 

● Op de verkeerstafel, het verhoogde deel van de straat bij de ingang van de school, mag u niet 
parkeren of stilstaan, ook niet om kinderen in of uit te laten stappen. Op deze verkeerstafel liggen 
2 zebrapaden en het is de bedoeling dat de kinderen hier een overzichtelijke doorgang hebben. 

● De Bovenlangewijnseweg, de straat die voor de school langs loopt, is een éénrichtingsstraat en 
mag uitsluitend vanaf de Naarderstraat worden ingereden.  

● Op de Bovenlangewijnseweg mag alleen aan de zijde van de school geparkeerd worden in de 
daarvoor bestemde parkeerhavens. 

● De uitritten van de omwonenden van de school mogen niet worden geblokkeerd. Ook zij komen 
graag op tijd op hun werk. 

● Ook de stoepen mogen niet geblokkeerd worden; deze dienen goed begaanbaar te blijven voor 
voetgangers, ook voor voetgangers met kinderwagens. 

● U dient ervoor te zorgen dat derden die uw kind(eren) brengen of halen ook van de 
verkeersregels op de hoogte zijn en deze ook naleven. Hierbij willen wij expliciet het 
brengen en halen door een taxi onder uw aandacht brengen. U geldt voor de school als 
aanspreekpunt in deze en zal dan ook bij eventueel regelovertredend gedrag van de chauffeur 
hierop aangesproken worden. U dient dan zelf met het taxibedrijf voor een oplossing te zorgen. 

 
De kiss & ride strook 
Zijn uw kinderen of de kinderen die u met de auto wegbrengt al oud genoeg om na het uitstappen 
zelfstandig naar school te lopen, dan kunt u ’s ochtends ook gebruik maken van de kiss & ride strook. Dit 
zijn de eerste twee parkeervakken na de verkeerstafel. De strook is aangegeven met een bord “K+R”. 
Elke ochtend tussen 8.15 en 8.30 uur staat een hulpouder klaar om de kinderen te helpen met uitstappen.  
 
De kiss & ride strook werkt als volgt:  

● Laat uw kinderen uitstappen aan de trottoir zijde, stap zelf niet uit. 
● De hulpouder opent en sluit de deuren en ziet er op toe dat de  

kinderen veilig het fietspad oversteken. 
● Na het uitstappen dient u direct verder te rijden. 
● Wacht even als er iemand voor u op de Kiss&Ride plaats staat. Laat niet alvast uw kinderen op 

straat uitstappen, dit is onveilig en veroorzaakt opstoppingen in de straat. 
● Na 8.30 uur zijn dit twee gewone parkeerplaatsen. 

 
De buurtbewoners 
Met regelmaat wordt de school aangesproken op het fout parkeren van ouders. Voor de school is de 
relatie met de buurtbewoners erg belangrijk en wij vinden het dan ook zeer vervelend dat deze situaties 
zich voordoen. Wij gaan er dan ook vanuit dat u de uitritten van de omwonenden vrijhoudt en respectvol 
met de buurtbewoners omgaat. 
 
 

 
6 

 


