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nummer 

6 
Jaargang 23 - 2018/2019 

Vrijdag 21 december  
 

P 

            Kopij kan ingeleverd worden via redactie@flevoschool.nl                            

 

Verjaardagen 
22 dec Juna  gr 4, 7 jaar 
  Lilly  gr 4, 8 jaar  
23 dec Lieze   gr 4, 7 jaar 
27 dec Milou  gr 3b, 7 jaar 
  Pien  gr 5, 8 jaar 
28 dec Finn  gr 1/2b, 5 jaar 
1 jan  Lisanne gr 3a, 6 jaar  
  Ivo  gr 7, 11 jaar 
2 jan Niven  gr 4, 7 jaar 
9 jan Beau  gr 8, 11 jaar 
12 jan Robin  gr 6, 10 jaar 
13 jan Noah  gr 5, 8 jaar  
14 jan Nanna  gr 7, 11 jaar 
16 jan Pepijn  gr 1/2a, 6 jaar 
20 jan Elisa  gr 3b, 6 jaar 
  Mats  gr 4, 8 jaar 
21 jan Tom  gr 8, 12 jaar 
24 jan Annefien gr 5, 8 jaar 
  Dide  gr 4, 7 jaar 
 
Allemaal hartelijk gefeliciteerd!  
 
 

  Agenda  
Ma 24 dec-vr 4 jan 
Wo 9 jan 
Wo 14 jan 
Ma 21 jan-wo 6 feb 
Ma 28-di 29 jan 
Wo 6 feb 
 
Wo 13 feb 
Do 14 feb 
Vr 15 feb 
Ma 18-22 feb 
Ma 25 
Di 26 
 
 
 
 

Kerstvakantie 
AC-vergadering 
MR-vergadering 
Jaarproject 
Adviesgesprek VO gr 8 
Afsluiting jaarproject 
AC-vergadering 
Schoolschaken 
Rapport 
Studiedag gr 1 tm 8 vrij  
Voorjaarsvakantie 
10-minutengesprekken 
10-minutengesprekken 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
Nieuwe leerlingen 
De volgende kinderen hebben wij de afgelopen weken mogen verwelkomen  
als nieuwe leerling bij ons op school: 
 
Groep 1/2a: Benthe, Merel 
Groep 1/2b: Julia, Maira 
 
Wij heten de kinderen 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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Fijne feestdagen 
 
Namens het bestuur, de directie, het team en de kinderen wens ik u heel fijne  
feestdagen. Wij zien u graag allemaal weer terug op maandag 7 januari 2019. 
 
Daniël van den Berg 
 
Kerstfeest 
Wat was het een gezellig kerstfeest gisteren! Alles was mooi versierd en verlicht. Bij 
binnenkomst werden ouders en kinderen toegezongen door het kerstkoor onder leiding 
van juf Milou. 
Er werden heerlijke hapjes meegenomen en wat zagen de kinderen er feestelijk uit! In 
de klassen waren verschillende optredens, werden er liedjes gezongen en verhalen 
verteld. 
Binnen in de hal konden de ouders genieten van een glaasje glühwein of chocomel.  
 
De afgelopen weken hebben alle klassen een boekenlegger gemaakt, die verkocht 
werden voor het goede doel: My book buddy. Er is veel geld ingezameld en wij zijn erg 
dankbaar 
hiervoor. 
 
Wij willen alle ouders die hebben geholpen hartelijk bedanken, dankzij uw hulp was het weer een 
fantastische avond.  
 
De kerstcommissie  

 
Ps ook opruimen hoort erbij, veel ouders hebben geholpen bij het opruimen van de school en klassen, we 
kunnen weer fris van start na de vakantie! 
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De gedichtenwedstrijd van Amnesty International 
Hallo, hier een klein verslag van Julia E. uit groep 8: 
Eind november kregen we de opdracht om een gedicht te schrijven 
over kinderrechten.  
Uiteindelijk kwamen er 4 winnaars uit van de Flevoschool. Dat 
waren Youna, Manouk, Daniël en ik, Julia E. 
We mochten toen naar het gemeentehuis om onze prijzen in 
ontvangst te nemen. 
Het was daar erg leuk en heel gezellig. 
 
Nu volgen onze winnende gedichten: 
 
Op de eerste plaats, Julia E.: 
 

Kinderrechten! 
Mensenrechten 

 
Je zou zeggen dat alle mensen dezelfde rechten hadden, 

maar dat is niet zo 
Heel veel mensen lopen in hun land veel risico 

 
Wij kunnen hier alles zeggen in het openbaar, 

maar in andere landen loop je dan groot gevaar 
En wij denken dat het allemaal wel meevalt, 

maar dat is alleen omdat wij het niet zijn 
Maar zij maken zoveel mee 

Zij lijden zoveel pijn 
 

Dat wij het niet zien betekent niet dat het er niet is 
Heel veel kindjes zitten op dit moment te huilen ,want hun papa zit in de gevangenis 

Terwijl hij niets heeft gedaan  
En niks heeft misdaan 

 
Ze stribbelen tegen en zetten zich af 

Maar op het moment dat ze dat doen worden ze mishandelt of soms erger…… de doodstraf 
 

Voor alle mensen die denken dat ze beter zijn dan de rest 
Jullie hebben levens van honderden mensen verpest 

 
Jullie hebben daar een spoor van verdriet achter gelaten  
Bijvoorbeeld bij de ouders, van die kleine kindsoldaten 

Die zouden er alles aan doen om hun kindje terug te krijgen 
Maar dat kan niet ,want ze moeten zwijgen 

 
Als ze dat niet doen lopen ze zelf ook gevaar 

Ook al zijn hun kindjes zo onmisbaar 
 

Met dit gedicht wil ik zeggen dat we moeten blijven vechten 
Voor alles en iedereen ,voor de mensenrechten   

 

Julia E. 
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Op de tweede plaats, Daniël: 
 

Kinderrechten 
 

De wereld zal een stuk fijner zijn 
Als iedereen er voor elkaar wil zijn. 
Ieder kind is gelijk, waar dan ook 
Hun meningen zijn verschillend.  
maar een ding hebben ze gemeen: 
Voor iedereen een betere wereld. 

 
ieder kind heeft recht op eten. 
Waar hij ook zal wezen. 
Ieder kind verdient een huis.  
Maar dat heeft niet iedereen. 
Laten we dat samen veranderen. 
Doe ook eens iets voor anderen. 

 

Drinken, medicijnen en eten. 
Voor jou lijkt het normaal.  
Maar dat is het niet. 
Veel mensen hebben dat geluk niet. 

 
Die hebben geen eten of nauwelijks drinken. 
En medicijnen is voor hen een droom. 
Een onvervulbare droom. 
Laat dat kind lekker kind zijn. 
Dan is de wereld veel meer fijn. 

 
Daniël 

 
Op de gedeelde derde plaats staan, Youna en Manouk: 
 
                                                                                        Stel, 

jij was een dakloos kind in armoede en zonder eten, 
hoe zou je dat vinden? 
niet leuk neem ik aan. 

waarom doe je er dan niets aan? 
Stel je voor, 

jij bent een dakloos kind dat moet werken voor geld, 
dat vind je niet leuk neem ik aan. 

Waarom, 
waarom moet het zo zijn,  

waarom moeten kinderen zo behandeld worden? 
laat het stoppen, 

kinderarbeid, armoede, kindermishandeling, voedselgebrek. 
Stop het. 

 
Youna 
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Gedicht 
Iedereen heeft dezelfde rechten. 
Niemand zou eigenlijk moeten vechten. 
 
En gebruik geen discriminatie. 
Iedereen is anders er is veel variatie. 
 
Ben je heel arm of heel rijk. 
Uiteindelijk is iedereen gelijk. 
 
Veel kinderen kunnen niet spelen. 
Ze moeten alles met elkaar delen. 
 
Sommige kinderen zijn niet gezond. 
En zijn soms erg gewond.  
 
Maar ieder kind heeft recht om op school te leren. 
En later te gaan studeren. 
 
Wij hebben het hier in Nederland heel goed. 
Niemand die moeilijk doet. 
 
Maar denk ook eens aan iemand anders. 
Bijvoorbeeld aan de buitenlanders. 
 
Ik hoop dat iemand er iets aan doet. 
Want als dat veranderd is dat goed. 
 
Manouk 
 
Uitslag Beverwedstrijd 
De kinderen van de Plusgroepen  5 / 6  en 7 / 8  hebben de uitslag van de 
Beverwedstrijd inmiddels ontvangen. Wat waren de opdrachten weer lastig, 
maar ze hebben hun best gedaan en goed doorgezet om alle opdrachten te 
maken !! 
 
Dit zijn de winnaars van onze school.  
 
Van de wedstrijd voor groep 5 / 6:  
Casper Corver, 1e plaats met 127 punten 
Joep en Finn, een gedeelde 2e plaats met 109 punten  
Sebastiaan, 3e plaats met 91 punten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jaargang 23 Even Flevo 2018/2019 Nummer 6 
 

 

        

        6 

Van de wedstrijd van groep 7 / 8 hebben gewonnen: 
Julia, 1e plaats met 118 punten 
Manouk,  2e plaats met 113 punten  
Pepijn, 3e plaats met 105 punten 
 
Gefeliciteerd allemaal! 
 
De Beverwedstrijd is een gratis informaticawedstrijd voor alle leerlingen uit groep 5, 6, 7 & 8 van de 
basisschool en klas 1 t/m 6 van het voortgezet onderwijs.  
De wedstrijd is ontwikkeld om leerlingen kennis te laten maken met informatica.  
Misschien ontdekken ze wel dat ze er talent voor hebben!  
Deelnemers krijgen verschillende vragen die te maken hebben met informatica, algoritmen, structuren, 
informatieverwerking, logica, puzzels en toepassingen. Pittige onderwerpen, maar je hebt geen 
voorkennis nodig.  
De opgaven zijn zó gemaakt dat iedereen ze met logisch en goed nadenken kan oplossen.  
De vraag is of je dit binnen de gegeven tijd lukt... 
 
Schooltafeltennistoernooi 2018 uitslag 
Dit jaar was het Tafeltennistoernooi bij de Tafeltennisvereniging in Huizen bij de Holleblok. De winnaar 
van dit toernooi was een leerling van de Van der Brugghenschool.  
 
Er waren ook veel sportieve kinderen van De Flevoschool die het super gedaan hebben, de uitslagen 
hiervan: 
Groep 5: Kai, 2e  
Groep 6: Wessel, 1e  
Groep 7: Lily, 5e 

 
Lily uit groep 7 schreef het volgende hierover:  
We gingen ook rond de tafel doen met snoep, als je dan een snoepje 
raakte mocht je die lekker op eten. Dit was mijn korte verslag over het 
tafeltennis-toernooi 2018. Wie doet er volgend jaar ook mee!! 
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Reminder Schaaktoernooi. Geef je nog snel op!  
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.  
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. 
 
Overzicht praktische info: 

• Schoolschaaktoernooi: woensdag 13 feb van 13.30-17.00  
• Schaaklessen, optioneel: op vrijdags in wijkcentrum Holleblok van 19 tot 20 uur (4 jan tot vrijdag 

8 feb) 
• Schaaklessen online, optioneel: diploma challenge 

via https://www.chessity.com/nl/blog/2970/Daag_je_leerlingen_uit_met_de_Diploma_Challenge 
 
Je kunt je nog opgeven voor het tournooi, stuur een mailtje 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 
 

 

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
mailto:Flevoschoolschaak@gmail.com
mailto:Flevoschoolschaak@gmail.com
http://www.chessity.com/
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