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3 Jaargang 23 - 2018/2019 

Vrijdag 19 oktober  
 

P 

            Kopij kan ingeleverd worden via redactie@flevoschool.nl                            
 

 
Verjaardagen 
22 okt Thijn gr 4, 8 jaar 

Larissa gr 1/2c, 6 jaar  
23 okt Emmali gr 8, 11 jaar 
25 okt Nina gr 8, 11 jaar 
27 okt Charlotte gr 3b, 6 jaar 
28 okt Daniël gr 7, 11 jaar 

Quinthegr 5, 8 jaar 
29 okt Tijn gr 1/2a, 5 jaar 

Gijs gr 7, 11 jaar 
05 nov Angela gr 3a, 6 jaar 
07 nov Jessica gr 7, 11 jaar 
08 nov Isabelle gr 1/2a, 6 jaar 
09 nov Naomi gr 3a, 6 jaar 
10 nov Tijs gr 7, 10 jaar  
13 nov Maurits gr 6, 9 jaar 
14 nov Mare gr 7, 11 jaar 
15 nov Isabella gr 3a, 6 jaar  

 
 
Allemaal hartelijk gefeliciteerd!  
 

  

Agenda  
Ma 22 – vr 26 okt 
Ma 29 okt 
Di 30 okt 
Ma 5 nov 
Wo 7 nov 
 
 
Ma 12 nov 
Do 15 nov 
Wo 28 nov 
 

Herfstvakantie 
 
Studiedag gr 1 t/m 8 vrij 
Voorlichtingsavond VO 
MR-vergadering 
Studieochtend  gr 1 t/m 4 
vrij, 
AC-vergadering 
10-minutengesprekken 
10-minutengesprekken 
AC-vergadering 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 

 
  
 
 
Nieuwe leerlingen 
De volgende kinderen hebben wij de afgelopen weken mogen verwelkomen als nieuwe leerling bij ons op 
school: 
 
Groep 1/2b: Babs en Olivia  
Groep 1/2c: Niels  
 
Wij heten de kinderen allen van harte welkom en wensen hen een leerzame, maar bovenal fijne tijd op De 
Flevoschool. 
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Privacyvoorkeuren van uw kind(eren), toestemming publicatie foto’s en video’s 
Tot op heden zijn er nog weinig voorkeuren doorgegeven over het gebruik van foto’s en video’s door de 
school.  
Graag verwijs ik u nogmaals naar het Parro bericht met bijlage van 27 september jl. over het doorgeven 
van de privacyvoorkeuren. 
 
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. 
Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen 
invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en 
video’s op internet. 
 
U kunt uw toestemming regelen via de Parro app; 

● Ga naar instellingen (rechtsonder), u komt dan op uw profiel. 
● Scroll naar onderen tot u uw kind(eren) ziet. 
● Achter ieder kind ziet u drie puntje. 
● Als u daarop klikt ziet u de tekst “Open Instellingen” en daar kunt u per onderdeel aangeven wat 

uw voorkeur is. 
● U rond het proces voor dit kind af door op “Opslaan” te klikken. 

 
● U moet voor ieder kind afzonderlijk deze procedure doorlopen. 

 
Deze gegevens worden overgenomen in ParnasSys en daarmee hebben wij van ieder kind een overzicht 
op het gebied van de privacy voorkeuren. 
 
Wij verzoeken u met klem om dit echt even voor uw kind(eren) te regelen. Als u niets doet gaan wij er 
van uit dat u nergens toestemming voor verleent. 
 
Daniël van den Berg 
Directeur De Flevoschool 
 
Kinderboekenweek 
De opening van de Kinderboekenweekweek werd traditie getrouw 
verzorgd door Trudie en haar vriend. Omdat Dickie verhuisd is, werd zij 
bijgestaan door zijn neef Harrie. Zowel Trudie als Harrie speelde 'de 
sterren van de hemel' in het toneelstukje dat niet alleen ging over boeken 
en lezen maar waar het thema vriendschap ook goed in benadrukt werd. 
Ook maakte zij samen met de kinderen een mooi overzicht van alle 
aspecten van vriendschap. Een groot rood hart met alle woorden die 
bedacht werden hing de hele week in de hal. 
 
Later in de week kregen we bezoek van de bekende 
kinderboekenschrijfster Corien Oranje. Zij heeft al 90 boeken op 
haar naam staan. Ze heeft aan alle groepen een zeer interactieve 
( en lekkere) presentatie gegeven.  
 
Met alle groepen is er een spannend 'ketting-verhaal' geschreven. 
Groep 1/2A startte en elke groep verzon een stukje erbij. Groep 8 
schreef het einde. Zij zorgden voor alle losse eindjes en andere 
onduidelijkheden en bedachten een mooi slot.  
Het verhaal is hier verderop in de Even Flevo te lezen. 
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Beste ouders, 
 
Mijn naam is Henny Epping. Ik ben pedagoog en ik werk bij  Jeugd en 
Gezin Gooi en Vechtstreek (www.jggv.nl). 
Bij Jeugd en Gezin kunnen alle ouders van kinderen tussen 0 en 18 
jaar terecht met vragen over opvoeden, opgroeien en ouderschap. 
 
Dit kunnen vragen zijn over het gedrag van uw kind (bijv. slecht slapen, niet 
luisteren, druk zijn, ruzies, computergebruik), over de gevoelens van uw kind 
(bijv. boosheid, verlegen zijn, angst, zelfvertrouwen, omgaan met nare 
gebeurtenissen, buikpijn), over het opvoeden (bijv. omgaan met regels en 

grenzen, consequent zijn, stimuleren) en over ouderschap (bijv. afstemming met je partner, balans tussen 
werk en opvoeding,  ouder zijn tijdens en na een scheiding, stress). Allerlei vragen over uw kind of over u 
zelf als ouder.  

Het afgelopen schooljaar was ik 1 keer per maand op de woensdagochtend aanwezig op school voor een 
inloopspreekuur. Wellicht heeft u mij wel eens gezien terwijl u uw kind naar de klas bracht.  
Dit schooljaar ben ik ook weer beschikbaar voor alle ouders van de Flevoschool die vragen hebben en 
daarover in gesprek willen. Ik ben dit schooljaar niet meer 1 keer per maand aanwezig op de 
woensdagochtend. 
U kunt mij dit schooljaar rechtstreeks benaderen door te bellen ( 06-53234790) of te mailen 
(h.epping@jggv.nl). Ik maak dan met u een afspraak op een tijd en een plek (thuis, op school of op een 
locatie van Jeugd en Gezin) die u het best past. 
 
Tijdens het gesprek nemen we samen door wat er zoal mee kan spelen bij uw vraag.  Zodat we beter 
kunnen begrijpen waar het om gaat en wat u of uw kind nodig heeft.  Ik denk met u mee hoe u dit kunt 
aanpakken in dagelijkse omgang met uw kind. Als u dat wenst maken we samen een plan. Soms is 1 
gesprek voldoende, maar het is ook mogelijk om meerdere gesprekken te voeren.  U als ouder geeft aan 
wat uw wensen daarin zijn.  
U heeft geen verwijzing nodig. Er zijn aan deze gesprekken geen kosten verbonden.  
 
Kabouterpad met de kleuters 

 
De herfst is heerlijk zonnig begonnen! De kleuters hebben 
enthousiast met alle zintuigen de herfst beleefd bij de 
kabouterpadwandeling in het bos.  
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Kamp groep 7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Dag 1 door Annemijn  
 
Iedereen kwam om 09.15 school met zijn fiets. Om 09.30 begonnen we met fietsen (naar Almere), we 

werden uitgezwaaid door de school. Toen begon pas echt het kamp!! We fietsten langs het water en 

onderweg zongen we liedjes, lachde we en werd er natuurlijk veel gekletst. Het was heel gezellig! We 

maakten onderweg veel stops. Het was 26km, wij misten een 

brug dus het was  
wat langer. Eenmaal aangekomen gingen we de kamer 

inrichten en het kamphuis een beetje verkennen.  
 
Om 15.00 gingen we naar het klimbos 
(Fun Forest) ook onderdeel van de Kemphaan. Daar zijn wij 

een tijdje gaan klimmen en klauteren. Vervolgens gingen we 

weer terug naar het kamphuis. 
 
Even later begon het donker te worden. Iedereen nam zijn 

zaklamp mee en we liepen het bos in. Tot onze grote 

verbazing kwam meester Pierre langs, als je nog niet wist wie 

dat was, de leukste meester van het hele land!! Opeens 

kwamen we bij een stukje grond waar een groot kampvuur 

was aangestoken. We gingen liedjes zingen en zoals 

verwacht natuurlijk ook marshmallows roosteren!! 
Aangekomen in het kamphuis moesten we gaan slapen. 

 
zzzzzzzzzzz.. snurk zzz….. gaaap 
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Dag 2 door Kyan  

 

De tweede dag werden we wakker en toen gingen we 

ontbijten.Toen we klaar waren met ontbijten gingen we eerst 

binnen spelen omdat het regende.Daarna gingen we lunchen 

en bingo spelen. 

Toen we klaar waren 

gingen we op de fiets 

naar Jumping jack. 

Toen we daar aankwamen 

kregen we eerst een  

uitleg en daarna mochten 

we gaan springen we hebben in de schuimblokken 

gesprongen  

en we hebben trefbal gedaan jongens tegen de meiden. 

Toen we klaar waren met springen gingen we terug fietsen. 

Toen we er waren gingen we avondeten en na het avondeten 

was bonte avond en er kwam een dj.Eerst gingen een paar 

kinderen iets doen en daarna was er een disco met de dj. 

Toen was er taart en gingen we verder met de bonte avond 

toen de bonte avond klaar was was er nog en disco en daarna 

moesten we gaan slapen. 

 

Dag 3 door Gijs  

 

3 de dag 

We gingen ontbijten met croissantjes. Daarna moeten we  

ons klaarmaken om naar het zwembad te gaan. Toen  

gingen we naar de fietsen op weg naar het zwembad. Toen we er  

waren gingen we ons omkleden. Daarna mochten we zwemmen.  

Toen gingen we met bijna de hele klas tegelijk van de glijbaan. 

We gingen in de middag bij het zwembad frietjes eten.  

Daarna mochten we weer verder spelen in het zwembad. 

Daarna gingen we ons omkleden en naar school fietsen.            
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Goede doel opbrengst vorig schooljaar 
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Kinderboekenweek 2018 
Een spannend verhaal geschreven door alle groepen van de Flevoschool 
 
Op de Bovenlangewijnseweg wilde ik de straat oversteken. Daar stopte een 
limousine. De deur ging open. En weet je wie er uit stapte?? 

1/2 A. 
Er stapte een meisje uit dat naar school wilde gaan. Ze had blond haar, een 
ballerina t-shirt en een rokje met balletschoenen aan. Ze maakte een pirouette 
en zag haar lievelings meester staan.  
 
1/2 B. 
Dat is meester Muis. Dat lijkt gewoon een hele normale meester maar soms verandert meester in een 
muis. Meester muis is bijzonder lief en grappig. Vandaar dat het meisje zo dol op hem is.  Af en toe is 
meester ineens zoek. Niemand weet dat hij dan in een muis is veranderd en dat hij zich verstopt in de 
Flevoschool. 
 
1/2 C 
Meester Muis zat verstopt in groep 1/2. Toen Jack zijn 10 uurtje wilde pakken zag hij tot zijn verbazing 
een hap uit zijn broodje. 
 
3A. 
Jack riep:”Help ..ik denk dat meester Muis hier bij ons in de klas is! 
Kijk maar naar mijn broodje! 
Echt waar? Zullen we hem dan heel zachtjes roepen ? 
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Dat deed de klas……… meester Muis ,meester Muis kom maar tevoorschijn! 
 
3B. 
Meester Muis kwam niet tevoorschijn. De klas raakte in paniek. Als de juf van groep 4 maar niet verandert 
in juf Kat. Wie komt daar de klas binnen het is een kat met een muis in haar bek. Oh jee wat moeten we 
nu doen? 
4. 
 De kinderen zeiden toen: “ga weg kat, GA WEG!” Maar de kat die ging niet weg, hij beet nog net een 
beetje extra in de muis. Toen kwam Lisanne erachter dat het eigenlijk een speelgoed muis was. Pffff.. 
gelukkig! Het was niet Meester Muis. Maar Quint vroeg nu aan haar juf: “waar is dan Meester Muis?” En 
de juf antwoordde terug: “ja, maar die zit in de kluis!” 
 

5. 
De klas ging snel naar de kluis toe. De kluis stond op een kier. De juf probeerde de deur verder te 
openen, maar dat lukt niet echt. De kinderen waren bang dat de muis was opgesloten. 
Plotseling hoorde ze piepjes, maar het kwam niet uit de kluis. Waar is meester Muis nou toch? 
Opeens hoorden ze voetstappen in de gang. Die kwamen snel dichterbij, de deur ging heel langzaam 
open…. 
 
6. 
Het was een stagiaire die een piepend winkelkarretje duwde.  
In het karretje zat een heksje. Ze wees met haar toverstok naar de kluis en mompelde iets…… Plotseling 
kwam er iets aan gezweefd.. Het was een muis. Snel pakte Julian zijn jas en gooide die over de zwevende 
muis. Helaas...mis. 
Op dat moment kwam de directeur aangelopen. Hij zag de groep en riep: Weg jullie, naar je eigen klas. 
De kinderen liepen snel weg. 
Toen pas zag de directeur wie er nog meer stonden en….. wat er door de lucht vloog. 
 
7. 
De directeur keek ongelovig naar de vliegende muis. Daarna keek hij naar de stagiaire, toen zag hij het 
heksje in het winkelkarretje. Het werd de directeur teveel, hij viel flauw. De stagiaire rende naar de 
directeur en ving hem op tijd op. Toen de directeur wakker werd, lag hij op een paar tafels. Kleine kindjes 
keken hem nieuwsgierig aan. De directeur ging langzaam zitten, en wreef over zijn hoofd. Alle juffen en 
meesters stonden erbij, ook meester Muis. Een van de juffen riep: ``Kinderen, geef hem wat 
ademruimte!``. Alle kinderen liepen achteruit en meester Muis vroeg;`` gaat het meneer?``. De 
directeur knikte voorzichtig. Een klein kind vroeg uiteindelijk: ``Wat is er gebeurd?``. 
 
8. 
“De directeur is flauw gevallen!”, zei meester muis. Plotseling hoorde iedereen vanuit de gang een schelle 
kreet: “Hete thee... hete thee!” En juf Hanneke kwam binnen. “Wat is er gebeurd?”, vroeg ze meteen. 
Ook Jack zat nog met zijn vraag:  “Ja, en wie heeft er nou van mijn broodje  gegeten?” Juf Hanneke keek 
Jack en beetje stout aan en zei: “Ik had zoveel zin in een lekker hapje van jouw broodje met een kopje…. 
HETE THEE… HETE THEE!” Ze was nog maar net klaar met haar zin en toen zwierde de deur open en het 
ballerinameisje kwam pirouettend de klas binnen en zij riep: “Ik hoorde dat de directeur is flauw 
gevallen…? Voor de schrik neem ik jullie allemaal mee in mijn limousine!” En iedereen juichte voor….?.... 
Ja, hoe heette dat meisje eigenlijk? “Hoe heet jij eigenlijk?”, vroeg de directeur. Het meisje maakte weer 
een paar pirouetjes en antwoordde: Bibli-bijodedode-bobobedidedade-wadasjedidedade-sjie-en-toe. 
Lachend om zo’n mooie maar erg lange naam stapten ze allemaal in, maar toen de helft van de kinderen 
was ingestapt bleek er een probleem. Niet iedereen kon in de limousine. Toen bedacht heksje Hilde de 
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oplossing: “Ik maak de limousine wel een stuk groter. Hokes-pokes-pilatus-pas, ik wou dat de limousine 
groter was!” 
En zo ontsnapten de kinderen aan een saaie of spannende schooldag. Wat vind jij? 
 
 

 
 
 

 
Supergewone mensen gezocht 
 
Er is in Nederland een tekort aan 3.500 pleegouders. 
Er is dus onvoldoende opvang voor alle kinderen die 
(tijdelijk) niet bij hun eigen ouders kunnen wonen. In 
Gooi en Vechtstreek zoeken we zoveel mogelijk 
pleegouders om de pleegkinderen een veilig thuis te 
bieden. Als pleegouder zorgt u ervoor dat een kind kan 
opgroeien in een veilige gezinssituatie. U biedt 
veiligheid en een tijdelijk thuis. 
 
Super speciaal 
We zijn op zoek naar supergewone mensen die superspeciaal 
zijn omdat ze hun hart en hun huis open stellen. Zodat 
kinderen in een veilige omgeving kunnen opgroeien.  
 
Rijk of arm, samenwonend of single, hetero of homo, het 
maakt niet uit. Wat telt is dat een kind structuur, warmte en 
veiligheid krijgt geboden. Een pleegouder moet minimaal 21 
jaar zijn. De werving en selectie van pleegouders wordt gedaan door de zorgaanbieders.  
 
Pleegouder zijn kan voor verschillende soorten pleegzorg. Soms is dat zeven dagen per week, maar het 
kan ook af en toe een weekend zijn, een vakantie, een aantal dagen of dagdelen in de week of langdurig. 
 
Meer informatie? 
Meer weten over pleegouderschap? Kom dan naar de bijeenkomst op donderdag 29 november van 
19.30-21.00 uur in Bussum. 
 
Op www.pleegoudergv.nl staat meer informatie en aanmeldmogelijkheid voor de bijeenkomst (de website 
is zaterdag live). 
  
Voor algemene (landelijke) informatie over pleegzorg en pleegouders, ga naar 
www.supergewonemensengezocht.nl.   
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De boekensale in bibliotheek Huizen is weer begonnen.  
De laatste tijd hebben we heel wat ‘jeugdkasten’ opgeruimd, waardoor er extra veel (informatieve) 
jeugdboeken te koop zijn.  
Kom gerust langs om te kijken of er ook wat voor jullie bij zit.   
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