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nummer 

3 
Jaargang 22 - 2017/2018 

vrijdag 20 oktober 
 

P 

            Kopij kan ingeleverd worden via redactie@flevoschool.nl                            

 

Verjaardagen 
22 okt. Tijn  gr 3, 7 jaar  
        Larissa  gr 1/2c, 5 jaar  
23 okt.     Emmali gr 7, 10 jaar 
25 okt. Nina    gr 7, 10 jaar 
27 okt. Charlotte   gr 1/2b, 5 jaar  
28 okt. Daniël    gr 6, 10 jaar  
  Quinthe   gr 4, 7 jaar 
29 okt.  Gijs    gr 6, 10 jaar 
5 nov. Angela    gr 1/2a, 5 jaar  
7 nov. Jessica   gr 6, 10 jaar 
8 nov. Isabelle  gr 1/2a, 5 jaar 
9 nov.  Naomi   gr 1/2b, 5 jaar 
10 nov. Tijs   gr 6, 10 jaar 
11 nov. Lucas   gr 8, 12 jaar 
13 nov. Maurits  gr 5, 8 jaar 
14 nov. Mare   gr 6, 10 jaar 
15 nov. Isabella  gr 12b, 5 jaar 
 
Allemaal hartelijk gefeliciteerd!  
  

Agenda  
Ma 23 t/m vr 30 
okt 
Ma 1 nov. 

Herfstvakantie 
 
AC-vergadering 

Ma. 6 nov. Voorlichtingsavond VO gr 7 
en 8 

Woe 8 nov. Studieochtend gr 1 t/m 4 
vrij 

Ma 13 nov. MR-vergadering 
Woe 15 nov. Inloop opvoedspreekuur 

Henny Epping 8.30-9.30 
uur 

Vr 24 nov. Rapport 1 
Ma 27 nov. 
Woe 29 nov. 
Do. 30 nov. 
 
 
 

10-minuten gesprekken 
AC-vergadering 
10-minuten gesprekken 
 
 
 

  

  
 
Het Ouderportaal van ParnasSys gaat open!  
ParnasSys is de naam van ons administratiesysteem waarin wij de gegevens van de leerlingen bewaren. 
Wij denken dat het heel goed is wanneer u als ouder inzage heeft in de gegevens van uw eigen 
kind(eren). Vanuit de door ons nagestreefde transparantie en open communicatie is dit ook een logische 
stap. Niet als vervanging van de persoonlijke contacten of de huidige manier van informeren, maar 
aanvullend. Het is een instrument om betrokkenheid op het schoolleven te ondersteunen. Omdat we 
samen meer bereiken! 

 
Het ouderportaal van ParnasSys heeft verschillende functionaliteiten. Wij zullen de verschillende functies 
en informatiebronnen gefaseerd open gaan zetten. Hieronder ziet u de drietrapsraket die de invoering 
weergeeft. Na de lancering die volgende week zal plaatsvinden met het versturen van de inloggegevens 
aan alle ouders, zal het onderste gedeelte van de raket worden geactiveerd. In dit onderste deel ziet u de 
algemene gegevens en informatie van uw kind, de school en de groep van uw kind. 

mailto:redactie@flevoschool.nl
https://www.gymspullen.nu/onze-scholen/flevoschool-huizen
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Kinderpostzegels 2017  
Ook dit jaar hebben de kinderen van groep 7 en 8 weer meegedaan met de 
kinderpostzegelactie. Deze actie liep van 27 september t/m 4 oktober.  
Nieuw dit jaar was dat de klant zowel via een ‘ouderwets’ bestelformulier  
kon bestellen als via een app op de telefoon van de verkoper.  
Dat laatste was een groot succes!  
Dit jaar is er landelijk voor ruim € 9.000.000 verkocht.  
 
De kinderen van De Flevoschool hebben het ook erg goed gedaan.  
Zij hebben voor ruim € 5.000.- aan postzegels, kaarten, tassen, pleisters en powerbanks verkocht.  
Super goed gedaan !  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN0Znr2uPWAhWFZlAKHdoLBskQjRwIBw&url=https://www.defenceforchildren.nl/p/339/2683/mo480-cg285/mo481-cg285/stichting-kinderpostzegels-nederland&psig=AOvVaw3n9f-n2xM1oc_ICfIjJ_--&ust=1507644299643394
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIgZvI2-PWAhUNU1AKHW7_BRIQjRwIBw&url=https://collectclub.postnl.nl/kinderpostzegels-2017.html&psig=AOvVaw2TJ67eHZqbzaH7rk3TAHfB&ust=1507644486469654
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Kinderboekenweek: 
Vorige week woensdag ging de Kinderboekenweek 2017 van start. Het thema van dit jaar - Gruwelijk 
Eng- was goed terug te zien in de school. De centrale hal was smaakvol ‘eng’ versierd en in 
de groepen is er volop geknutseld en gewerkt binnen het thema.  

 

De week werd traditiegetrouw geopend door het bekende Flevoschoolduo Trudie en Dickie. Dit keer liet 
Dickie, tot grote hilariteit van alle kinderen, Trudie telkens schrikken. Elke keer dat Trudie in een fijn boek 
aan het lezen was, had Dickie een manier om haar aan het schrikken te 
maken. Met een gruwelijk eng masker of met een 
reuze spin aan een touwtje. Na afloop van het 
optreden brachten Trudie en Dickie bij alle groepen 
een boek cadeau.  

In alle groepen werd extra aandacht besteed aan 
lezen en voorlezen. Er kwamen onder andere diverse 
opa’s en oma’s voorlezen in de verschillende groepen. 
In groep 4 had oma Loes niet alleen een boek over 
vampieren bij zich, maar had ze voor alle kinderen ook 
nog een mummie met vampierenbloed gemaakt. 
(eigenlijk een heerlijk worstenbroodje met ketchup).  

Verschillende kinderen van groep 8 hebben aan kleine groepjes kinderen van de onderbouw een 
(prenten)boek voorgelezen. Voor alle kinderen heel erg leuk om te doen.  

Op vrijdagmiddag was de jaarlijkse voorleeswedstrijd. Na diverse voorrondes in de bovenbouwgroepen 
mochten de afgevaardigden hun voorleeskunsten vertonen. De trotse en blije 
winnaar is geworden Julia uit groep 7. Zij is de 
Voorleeskampioen Flevoschool 2017. Julia mag mee 
gaan doen in de strijd: Voorleeskampioen Gooi en 
Vechtstreek. 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6l-OawOjWAhUGalAKHb8_AwkQjRwIBw&url=http://salaheddinelayyoubi.nl/nieuwsbrief-17-10-2016/&psig=AOvVaw2V21fbYrgYdjVcfuVMbk1-&ust=1507808764855197
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Op donderdag kwam er als prachtige afsluiting van de Kinderboekenweek een echte schrijfster naar 
school: Rian Visser. Zij is onder andere bekend geworden met:  

Rian Visser heeft voor de groepen 3 tot en met 8 een interactieve presentatie gegeven. De kinderen 
leerde over hoe een boek tot stand komt en hoe belangrijk de illustraties zijn in een boek.  

Schoolkamp groep 7  
  

We gaan op Kamp!!!!!!! 
Geschreven door Carlijn 

Het is zover we mogen op 
kamp mijn fiets maatje is 
Emmali het is heel gezellig. We 
kunnen veel kletsen maar dat 
hield op bij de dijk daar viel ze 
bijna van haar fiets. Gelukkig 
kwam ze er wel weer aan toen 
waren we verkeert gereden, 
maar toen hadden we wel 
pauzen Emmali en ik gingen 
snoepjes ruilen.  

Toen gingen we kegeljatten ik 
had bijna gewonnen, maar ik 
moest tegen Kees en hij is 
heel snel dus hij had gewonnen toen gingen we weer fietsen. Gelukkig was het toen nog maar 45 
minuten fietsen gelukkig konden we het al snel vinden. Toen gingen klimmen ik kon alleen parkour 1 
doen want Beau durfden niet te tokkelen dus duurden het een half uur voor dat hij weer beneden was. 
Toen deed Emmali er ook een tijdje over want het was heel lastig. Uit eindelijk lukte he ons toe viel Sam 
b in het water dus toen gingen allemaal naar de Kemphaan daar ging iedereen naar hun kamer. Ik zat op 
de kamer met Emmali, Julia m, Nina, Sam p, Guusje en ik. Daarna gingen we spelletjes doen toen gingen 
we avondeten ik had pasta. Toen gingen we naar het kampvuur en toen gingen we slapen.  

Dag 2  

We ontbijten ik nam een broodje Nutella toen deden we een speurtocht. Wij waren groep nummer 1 ik 
zat met Kees, Joppe, Daniel, Sandro en Ik. Toen iedereen terug was gingen we naar Bounz. Ik ging door 
mijn enkel dus ik kon niet mee doen dat vond ik best jammer maar Valentijn die kon ook niet mee doen 
dus toen konden we het blok vasthouden. Toen gingen we terugfietsen. Toen gingen we allemaal op de 
schommel en Atonio ging ons duwen dat was superleuk. Toen gingen we dansen dat was heel leuk. Toen 
moesten eten we gingen BBQ ik nam een hamburger toen gingen beginnen aan de bonte avond. Ik vond 
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de act van Jurre en Siebren het leukst. Toen gingen we dansen dat was heel leuk toen moest iedereen 
naar bed.  

Dag 3  

We gingen om 10:00 uur fietsen mijn fiets maatje was Emmali we waren om 3:45 tuis toen ging ik slapen 

omdat ik zo moe was. 😉  

Einde!!!!!!!!!  

---------------------------------------- 

Kamp 2017 de Kemphaan  
Geschreven door Olaf 

Woensdag 11 oktober toen mochten we eindelijk op kamp!  

We mochten uitslapen want we moesten pas om half 9 naar school.  

Eerst gingen we de spullen in de auto bij Charelle en Antonio hadden gelegd.  

Gingen we een groepsfoto maken. En toen deden we gele hesjes aan en gingen we fietsten.  

Meester André fietsten voorop de Naarderstraat af en al snel fietsten we langs frederick die helaas niet 
mee kon omdat hij ziek was. Wij fietsten verder en stopten bij een strand en we gingen eten en toen 
gingen kegeljatten en toen gingen we weer fietsen. We waren de hele tijd zoeken en vonden we het 
eindelijk. We gingen gelijk door fietsen naar het klimbos eerst gingen we wat eten en toen gingen ze 
uitlegen hoe het moest. en toen gingen we allemaal klimmen een paar kinderen zaten vast en een paar 
gingen niet. meer toen we klaar waren gingen we op het vlot en toen ging sam b op het touw klimmen en 
toen viel hij in het water met kleren en al. en toen was hij kleddernat en hij had een grote glimlach op 
zijn gezicht hij ging mee terug rijden om nieuwe kleren aan te doen. Wij gingen ook terug met de klas op 
de fiets. Toen gingen we eten en gingen we buitenspelen en daarna gingen we douchen en slapen. De 
volgende dag gingen we in de ochtend eten. Toen gingen we een speurtocht doen sommige kinderen 
zaten goed op de weg en en een paar andere teams zaten te rommelen met de weg. Toen het klaar was 
gingen we ons klaar maken om te bounzen. We gingen een tijdje fietsen en kwamen er eindelijk aan we 
deden sokken aan of gingen op onze blote voeten we mochten over de middenlijn springen om over een 
blok te springen. Daarna gingen we een soort van trefbal doen als je af was moest je op de middenlijn 
zitten en als je de bal kreeg van je team dan moest je je snel omdraaien en proberen iemand af te 
gooien. als dat lukt mag je uit de middenlijn en weer verder spelen als dat niet lukte dan moest je blijven 
zitten in de middenlijn. Toen het klaar was hadden sommige kinderen pijn aan hun voet en toen gingen 
we weer terug fietsen toen moesten we ons weer omkleden voor de bonte avond. We gingen allemaal 
wat leuks doen en toen gingen we allemaal dansen we gingen allemaal liedjes op zetten. Sommige gingen 
tegen elkaar dansen we gingen bbq-en en half elf naar bed ik werd half acht wakker met iedereen we 
gingen snel eten en opruimen en inpakken want we moesten er tien uur uit we gingen fietsen fietsen en 
fietsen. We gingen met ze allen zwemmen en aten op het eind een ijsje. We gingen omkleden en terug 
fietsen naar school en kwamen aan alle mensen zaten aan de kant te wachten. En toen iedereen er was 
gingen we allemaal naar huis. Met hun vader en moeder  

einde. 
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Helpende Handen – de verkeersbrigadiers 
Via deze rubriek willen we enthousiaste ouders die op de 
een of andere manier hun tijd en energie inzetten voor 
onze school aan het woord te laten. Onze helpende 
handen zijn van groot belang. Samen maken we De 
Flevoschool nog mooier. Vandaag de verkeersbrigadiers. 
 
Klaar-overen! Iedere 2 weken een ochtend een kwartiertje 
eerder opstaan. Voor het goede doel. Want dat is het.  
De kinderen veilig helpen oversteken. En wist je dat het 
behalve super nuttig ook écht leuk is? Je eigen kinderen 
kunnen een kwartiertje voordat school begint op het 
schoolplein spelen. En jij draagt een ontzettend hippe 
oversized fluororanje jas. Wat wil je eigenlijk nog meer ;)?  
 

De meeste kinderen groeten je blij als je ze helpt oversteken, sommige 
bedanken zelfs, waar ik dan altijd weer heel blij van word.  
Auto’s rijden hard, het verkeer is druk, iedereen heeft haast en wij helpen 
de kinderen veilig oversteken. En dat voelt goed. En vooral heel erg nuttig 
en nodig. Door de aanwezigheid van klaar-overs worden de kinderen ook 
nog eens extra gestimuleerd om op de fiets naar school te gaan. Belangrijk 
toch? Hoe meer beweging, hoe beter.  
En met een frisse neus begin je veel lekkerder aan je schooldag. Of 
werkdag! Het kost écht niet veel tijd. Het kwartiertje klaar-overen, vliegt 
echt voorbij. Kortom; samen staan we sterk én veilig!  
 
Paulien & Marien 
Verkeersbrigadiers 


