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Jaargang 23 - 2018/2019 

Vrijdag 16 november  
 

P 

            Kopij kan ingeleverd worden via redactie@flevoschool.nl                            

 

Verjaardagen 
19 nov Finn  gr 6, 10 jaar 
20 nov Raf   gr 1/2a, 5 jaar 
24 nov Anna  gr 3b, 7 jaar 
28 nov Tex  gr 5, 8 jaar 
29 nov Isabel  gr 1/2c, 6 jaar  
01 dec Dominique gr 5, 8 jaar 
05 dec Evy  gr 7, 11 jaar 
06 dec  Oliver  gr 7, 11 jaar  
  Sascha  gr 4, 8 jaar 
  Nick  gr 1/2b, 5 jaar 
07 dec Jamie  gr 5, 9 jaar 
  
 
 
Allemaal hartelijk gefeliciteerd!  
 
   

Agenda  
Wo 28 nov 
Do 29 nov 
Ma 3 dec 
Wo 5 dec 
Do 6 dec 
Do 20 dec 
Vr 21 dec 
Ma 24 dec- vr 4 
jan 
Wo 9 jan 
Wo 14 jan 
 
 
 

AC-vergadering 
Schoenzetten op school 
MR-vergadering 
Sinterklaasfeest  
Studiedag gr 1 tm 8 vrij 
Kerstfeest 
Gr 1 tm 8 om 12.00 uur vrij 
Kerstvakantie 
 
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: Jean-Luca en Valentijn  
 
Wij heten de kinderen allen van harte welkom en wensen hen een leerzame, maar bovenal fijne tijd op De 
Flevoschool. 
  

29 november 

Alle kinderen 
mogen op school 

hun schoenzetten! 

mailto:redactie@flevoschool.nl
https://www.gymspullen.nu/onze-scholen/flevoschool-huizen
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Herinnering Privacyvoorkeuren van uw kind(eren), toestemming publicatie foto’s en video’s 
Graag verwijs ik u nogmaals naar het Parro bericht met bijlage van 27 
september jl. over het doorgeven van de privacyvoorkeuren. 
 
Tot op heden is slecht bij 40% van alle kinderen de voorkeur doorgegeven 

over het gebruik van foto’s en video’s door de school.    

 

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in 
onze opd  racht 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. 
 

Daniël van den Berg 
Directeur De Flevoschool 
 
‘My Book Buddy’ 
Dit jaar was de eerste van drie actiemomenten voor het goede doel al 
vroeg in het schooljaar. Door de toepasselijke link met het 
kinderboekenweekthema vriendschap kon dat ook niet uitblijven. Op 
donderdag 11 oktober een heuse leesmarathon: onze kinderen die zich 
lieten sponsoren door te lezen en op die manier geld bij elkaar ophaalden 
om kinderen in arme landen van boeken te voorzien! En wat werd er 
geconcentreerd en fanatiek gelezen! Veel kinderen overtroffen alle 
verwachtingen. Er is dan ook al een super bedrag voor ´My Book Buddy´ 
bij elkaar gelezen: €4000!  
Dit was de eerste reactie van Cathy Spierenburg, een van de bestuursleden van ‘My Book Buddy’: 
 
‘Beste Kinderen, Ouders en Leerkrachten van de Flevoschool,  
Op 3 oktober bezocht ik de Flevoschool om de aftrap in de Kinderboekenweek te doen voor een actie voor 
het goede doel My Book Buddy. Ik was toen al onder de indruk van de voorbereiding en de betrokkenheid 
van het team en de kinderen. Gisteravond mailde Inez Vermeulen mij wat het resultaat is van alle 
inspanningen: € 4000,00 een ongekend hoog bedrag dat leerlingen van een basisschool opbrengen. My 
Book Buddy kan hiervoor 800 kinderen in een Afrikaans land 8 jaar lang laten lezen en ook de 
mogelijkheid bieden thuis te lezen. We zien vaak dat kinderen hun analfabete ouders leren lezen, omdat 
er nu boeken binnen handbereik zijn. Voor de kinderen gaat er een nieuwe wereld open en ze worden 
beter op school omdat ze alle vakken nu beter begrijpen. Leerkrachten hebben dagelijks te maken met 
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gemotiveerde nieuwsgierige kinderen. Ieder wordt er dus beter van. Ook de leerlingen van de Flevoschool 
die op een aardige manier nadenken over vrienden maken in de wereld, en ook zelf plezier in lezen 
hebben. Ieder heeft zijn of haar steentje bijgedragen om de impact zo groot mogelijk te laten zijn. 
Namens alle kansarme kinderen bijzonder veel dank. Wij gaan lezen!’ 
 
Met kerst zal onze tweede actie zijn en zullen de kinderen weer iets moois gaan maken, wat we voor een 
symbolisch bedrag willen meegeven. In de lente zullen we een boekenmarkt gaan organiseren waarvoor 
we kinderen gaan vragen om boeken mee te nemen, die niet meer gelezen worden of die andere 
kinderen gegund zijn. Kortom gooi oude/gelezen boeken niet weg! 
 
De goede doelen commissie 
 
Schaken is leuk. Geef je op!  
We zien meer en meer kindjes die geïnteresseerd raken in deze 
denksport.  

• Ben je benieuwd naar het schaakspel en wil je het graag 
leren? 

• Ben je al bekend met schaken en wil je beter worden? 
• Lijkt het je leuk om met leeftijdsgenootjes te schaken?  

Of je nu wilt beginnen met schaken of al een ervaren schaker bent, graag nodigen we je uit om mee te 
doen met de gratis schaaklessen en het Flevoschool Schaaktoernooi 2019. 
Op woensdag 13 februari 2019 wordt het jaarlijkse Schoolschaaktoernooi Huizen voor de 
basisscholen gehouden. In teams van 4 of 5 kinderen nemen de Huizer basisscholen het dan weer tegen 
elkaar op in de strijd om de prachtige wisselbokaal.  
 
Vanaf vrijdag 4 januari t/m vrijdag 8 februari organiseert de Gooise Schaakvereniging 
gratis schoolschaaktraining voor alle basisschoolkinderen uit de regio op vrijdagavond van 19.00-20.00 
uur in wijkcentrum HOLLEBLOK in Huizen.  
Om alvast te oefenen met schaken kan je de online lessenreeks die de Nederlandse Schaakbond heeft 
uitgewerkt via haar platform Chessity volgen. In een 12-delige online lessenreeks werken de leerlingen 
toe naar het behalen van hun eerste schaakdiploma en zijn ze helemaal klaargestoomd voor het toernooi.  
 
Dit is de Schaak Diploma Challenge, alle info 
op: https://www.chessity.com/nl/blog/2970/Daag_je_leerlingen_uit_met_de_Diploma_Challenge 
 

 

Daag je leerlingen uit met de Diploma 
Challenge 

www.chessity.com 

Leren schaken, is dat niet moeilijk? Niet met de Chessity Diploma 
Challenge: binnen twaalf weken kunnen alle kinderen schaken! Wij 
dagen je uit het avontuur aan te gaan met je leerlingen. 

 
 
 

https://www.chessity.com/nl/blog/2970/Daag_je_leerlingen_uit_met_de_Diploma_Challenge
http://www.chessity.com/
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Overzicht praktische info: 

• Schoolschaak toernooi: woensdag 13 feb van 13.30-17.00  
• Schaaklessen: op vrijdags in wijkcentrum Holleblok van 19 tot 20 uur (4 jan tot vrijdag 8 feb) 
• Schaaklessen online: diploma challenge 

via https://www.chessity.com/nl/blog/2970/Daag_je_leerlingen_uit_met_de_Diploma_Challenge 
 
Weet je nu al zeker dat je mee wilt doen met het schoolschaaktoernooi? Geef je dan op voor 15 
december door een mailtje te sturen naar Flevoschoolschaak@gmail.com.  
 
 
 

Graag ontvangen wij de volgende informatie: 
• naam 

• leeftijd 
• jaren speelervaring 
• of je wilt lessen op vrijdagavond in het Holleblok en of je de online challenge gaat doen 

 
Wij delen je op basis van deze gegevens in, in een groepje waar je het Flevoschoolschaaktoernooi mee 
zult spelen. 
 
De Flevoschoolschaakcommissie 

 

 

 

 

 

 

 

De grote beker   

 

      Vorig jaar is de Flevoschool 2e geworden 

 

   

https://www.chessity.com/nl/blog/2970/Daag_je_leerlingen_uit_met_de_Diploma_Challenge
mailto:Flevoschoolschaak@gmail.com
mailto:Flevoschoolschaak@gmail.com
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De groepen 5 t/m 8 hebben weer 
meegedaan met de Landelijk 
Beverwedstrijd. Een online wedstrijd met 
opgaven van de Stichting Nederlandse 
Informatica Olympiade (NIO). De vragen 
zijn verdeeld in 3 moeilijkheidsgraden en 
de wedstrijd is ook voor het V.O. t/m klas 
6. 
Vooraf hebben ze kunnen oefenen met vraagstukjes van een vorig jaar op papier. Gr. 5 en 6 en hebben 
dezelfde vragen en mogen er 50 minuten over doen. 
Gr. 7 en 8 hebben andere vragen en mogen er 40 minuten aan werken.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Soms zijn de oplossingen eenvoudig te vinden, maar vaak moet je goed nadenken, puzzelen en vooral 
goed lezen. En de klok tikt maar door, je moet wel stressbestendig zijn!  
Alle informatie die je krijgt moet je erin verwerken, je mag geen onderdeel overslaan.  
Sommige opdracht heffen elkaar op of vullen elkaar juist aan.  
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Je kon een speld horen vallen!  
Mijn complimenten aan de strijders!  
Ze hebben allen gegeven wat ze hadden! 
Reacties na de wedstrijd: “Yessss” of “pfff, wat  
moeilijk”en “Jammer dat het klaar is…”  
 
En nu maar afwachten …..in december horen  
we de uitslag en krijgen ze een certificaat met  
het puntentotaal. 
De winnaar in elke categorie krijgt een prijs  
met inscriptie. En de 50 besten van het hele  
land (vanaf gr 7 en gr 8) gaan door naar de  
volgende ronde. 
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