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            Kopij kan ingeleverd worden via redactie@flevoschool.nl                            

 

Verjaardagen 
18 nov. Nikita    gr 8, 12 jaar  
19 nov. Finn   gr 5, 9 jaar 
24 nov. Anna   gr 1/2b, 6 jaar 
27 nov.  Bob   gr 8, 12 jaar 
28 nov. Tex   gr 4, 7 jaar 
29 nov. Isabel   gr 1/2c, 5 jaar 
1 dec. Jens   gr 8, 12 jaar 
  Dominique  gr 4, 7 jaar 
5 dec.  Evy    gr 6, 10 jaar 
6 dec.  Oliver    gr 6, 10 jaar 
  Sascha   gr 3, 7 jaar 
7 dec. Jamie   gr 4, 8 jaar 
   
 
Allemaal hartelijk gefeliciteerd!  
  
 
 
 
 
 

 

Agenda 
Vr 24 nov. Rapport 1 
Ma 27 nov. 
Woe 29 nov. 
Do. 30 nov. 
Vr 5 dec. 
 
Ma 11 dec. 
Woe 13 dec. 
 
 
Do 21 dec. 
Vr 22 dec. 
 
 

10-minuten gesprekken 
AC-vergadering 
10-minuten gesprekken 
Sinterklaasfeest, gr 1 t/m 8 
12.00 uur vrij 
MR-vergadering 
Inloop opvoedspreekuur 
Henny Epping 8.30-9.30 
uur  
Kerstfeest 
Kerstvakantie, gr 1 t/m 8 
12.00 uur vrij 
 

  
  
  
  
  
  

  
 
Nieuwe leerling 
De afgelopen weken hebben wij Tijn mogen verwelkomen als nieuwe leerling in groep 1/2a. 
 
Wij heten Tijn van harte welkom en wensen hem een leerzame, maar bovenal fijne tijd op De 
Flevoschool. 
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MR-vergadering 
Maandag 16 oktober is de MR voor de eerste keer bijeengekomen. In deze vergadering hebben wij kennis 
gemaakt met onze nieuwe voorzitster en o.a. naar elkaar uitgesproken hoe we prettig kunnen 
samenwerken. Ook hebben we gekeken naar wat er voor het komend schooljaar op de planning staat en 
is het ouderportaal besproken. Mocht u de volledige notulen willen lezen dan kun u deze opvragen via 
MR@flevoschool.nl 
 
Halloween klassenfeest groep 4 
Zaterdag 4 november hebben wij een klassenfeest 
georganiseerd in plaats van een klassenborrel. Groep 4 was 
heel blij omdat zij in het middelpunt kwamen te staan, het was 
voor de groepsbonding ook goed.  
Al het voorbereidende werk lag in handen van de 
klassenmoeders en Chantal, moeder van Veerle en Lotte. Zij 
had een hutkoffer vol met versiering, geweldig!  
De Blommenhoeve, een boerderij in Eemnes, was de locatie 
waar wij dit feest mochten geven. De hele middag is hard 
gewerkt (dank ook Thirza en Marc) om er een Halloween 
eng achtig sfeertje neer te zetten.  

 
 
Alle kinderen brachten 
ook een mooie pompoen mee en de 
mooiste creatie won een prijs. Rolf ging met een 
heuse Halloween beker naar huis!  
De meesten hadden ook de moeite genomen goed verkleed te 
komen, juf Ariella was uiteraard ook van de partij. 
Verschillende spelletjes werden gespeeld (Halloweenpong, 
spookje gooien, ringwormen) en er werd volop gegeten en 
gedronken. Voor de ouders was er een heerlijke glühwein 
(Nanke bedankt). De foto’s zeggen eigenlijk genoeg, wij 
kijken terug op een geslaagd feestje! 
 

 
 

Het bos in 
In verschillende groepen zijn de afgelopen tijd boswandelingen gemaakt en 
herfstspeurtochten gedaan. Er is gezocht naar de Es, Kastanje en de Beuk. Er waren 
opdrachten ga zo stil als een boom staan en verlies langzaam al je bladeren. Met een 
spiegeltje konden de kinderen de sporen van de paddenstoel bekijken. In groep 3 
hingen aan een boom zelfs kabouters lantaarns, een brief en waren er koekjes 
verstopt. 
 
Er kwamen bij groep 4 antwoorden op 
vragen als waarom verliest een boom 
zijn blaadjes in de herfst en waarom 
verstopt een eekhoorn zijn 
beukennootjes onder de grond. 
Gelukkig was er ook ruimte om te 
rennen en te klimmen en te ontdekken.  
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Helpende Handen – de Luizenmoeders 
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 Luizenmoeders… 
 
Van de vele taken die je als ouder tijdens de schoolcarrière 
van je kind kunt vervullen, is die van luizenmoeder toch 
wel 1 van de leukste.  
Binnen een mum van tijd leer je alle klasgenoten van je 
zoon of dochter bij naam kennen.  
 
Na elke vakantieperiode hoor je tijdens het luizenpluizen 
de leukste vakantieverhalen van de kinderen. En als het meezit (eigenlijk tegenzit) mag je zo nu en dan 
een ouder bellen met de vraag of ze quality time met hun kind willen doorbrengen. Hoe leuk is dat?! Dat 

laatste is natuurlijk niet echt leuk. Maar als een 
kind moet worden opgehaald omdat er luizen of 
neten zijn geconstateerd, is het wel heel fijn dat 
we zo gezamenlijk kunnen voorkomen dat er nog 
meer van die gezellige beestjes gaan rondkruipen.  
Met een team van maar liefst 26 
Flevoschoolmoeders (vaders zijn overigens ook 
van harte welkom in ons team) zorgen we ervoor 
dat na elke vakantie en bij tussentijdse meldingen 
alle klassen zo snel mogelijk weer luizenvrij zijn of 
worden. Zeer nuttig en zeer dankbaar werk, dus 
hulde aan deze 26 luizenmoeders! 
 
Melanie Mols  
Luizen coördinator 
 
 
 

Schoolschaken  
Woensdag 14 februari 2018 is weer de Schoolschaakwedstrijd. Scholen uit Huizen strijden dan voor de 
titel Kampioen Schoolschaken van Huizen. Vorig jaar deed de Flevoschool mee met 3 teams en werd 1e, 
3e en 7e.  
Om alvast een beetje in de stemming te komen is er onder begeleiding van de schoolschaakcommissie de 
komende vrijdagen tussen 12.00 en 13.00 de gelegenheid om kennis te maken met schaken of gewoon 
lekker te schaken tegen je vriendinnen/vrienden op school. 
 
Leerlingen uit groep 5 en 6 (en schaakliefhebbers uit groep 4) zijn op de vrijdag van harte welkom tussen 
12.00-12.30 en Groep 7 en 8 van 12.30-13.00. 
 
In januari wordt vanuit de schaakvereniging uit Huizen op vrijdag van 19.00-20.00 in het Holleblok 
schaakles gegeven om iedereen zo goed mogelijk voor te bereiden op het kampioenschap. 
 
Weet je al zeker dat je mee wilt doen met het schoolschaken schrijf je dan nu al in door te mailen naar 
Flevoschoolschaak@gmail.com Je speelt in een team met zijn 4 of 5-en. 
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Schaakweetje 
Schaken werd vroeger Chaturanga genoemd. Het schaakbord met de witte en zwarte vakken werd in 
Europa voor het eerst in 1090 gesignaleerd. Het allereerste schaakbord is waarschijnlijk in de zesde eeuw 
in Oost- Perzië̈ ontstaan. Oost-Perzië̈ was het stuk land dat nu Noord- Indië̈ is. De vorm van het 
schaakspel, zoals iedereen het nu kent, ontstond aan het einde van de 15de eeuw in Frankrijk.  

 
 


