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Jaargang 22 - 2017/2018 

Vrijdag 22 december  
 

P 

            Kopij kan ingeleverd worden via redactie@flevoschool.nl                            

 

Verjaardagen 
23 dec. Lieze    gr 3, 6 jaar  
27 dec. Milou   gr 1/2c, 6 jaar 
27 dec. Pien   gr 4, 7 jaar 
29 dec.   Daniël   gr 8, 12 jaar 
1 jan.  Lisanne  gr 1/2c, 5 jaar 
  Ben   gr 8, 12 jaar 
  Janna   gr 8, 12 jaar 
  Ivo   gr 6, 10 jaar 
2 jan.  Niven   gr 3, 6 jaar 
9 jan.  Beau   gr 7, 10 jaar 
12 jan. Robin   gr 5, 9 jaar 
13 jan. Noah   gr 4, 7 jaar 
14 jan. Nanna   gr 6, 10 jaar 
16 jan. Pepijn   gr 1/2a, 5 jaar 
20 jan.  Elisa    gr 1/2a, 5 jaar 
  Mats   gr 3, 7 jaar 
21 jan. Tom   gr 7, 11 jaar 
24 jan. Annefien  gr 4, 7 jaar 
  Dide   gr 3, 6 jaar 
26 jan. Noël   gr 1/2b, 6 jaar 
  
Allemaal hartelijk gefeliciteerd!  
 
 
 
 

 

Agenda 
Ma 15 jan. 
Wo 24 jan 
 
 
Ma 29 jan. 
Do 1 febr. 
 
Wo 7 feb. 
Wo 14 feb. 
Vr 23 feb. 
Ma 26 feb –  
         vr 2 mrt 
 
 

Start kunstweken 
Inloop opvoedspreekuur 
Henny Epping 8.30-9.30 
uur  
MR-vergadering 
Presentatie kunstweken 
Schoolskiën 
AC-vergadering 
Schoolschaken 
Studiedag gr 1 tm 8 vrijdag 
Voorjaarsvakantie 
 
 
 

  
  
  
 
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 
Nieuwe leerling 
In groep 1/2c hebben wij de afgelopen weken Mees en Olle mogen verwelkomen als nieuwe leerling. 
 
Wij heten Mees en Olle 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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Kerstfeest  
Ook dit jaar werd de school direct na het sinterklaasfeest weer omgetoverd in kerstsfeer. Vele ouders 
hebben er samen hard aan meegewerkt om het zo gezellig te maken. Hartelijk dank daarvoor! De 
kinderen waren er zelfs een beetje stil van, zo mooi zag het eruit. 
 
In de dagen voorafgaand aan het kerstdiner hebben alle klassen prachtige kaarsen gemaakt en hebben 
wij al heel wat donaties ontvangen voor het Goede Doel voor dit schooljaar “Dierenlot”.   
 
Donderdag 21 december was het zover. Even voor 
17.00 uur kwamen de eerste ouders het plein al op met 
de meest fantastische en lekkere hapjes. Bij 
binnenkomst toegezongen door het kerstkoor o.l.v. 
Pierre werden de lekkernijen naar de klassen gebracht 
waar om 17.15 uur voor iedereen het traditionele 
kerstdiner begon. In alle klassen was een gezellige 
sfeer. Overal brandden gezellige lichtjes. Tijdens het 
diner kwam ook de kerstman nog even langs in de 
klassen.  
Voor veel kinderen is het altijd bijzonder om als het 
donker is, nog een keer op school te zijn.  
Wat was het een fijn kerstfeest! 
 

Hiermee werd het eerste deel van het schooljaar 2017 - 2018 afgesloten. De kerstcommissie wenst alle 
leerlingen en hun familie een heel mooi en gezond 2018. 
 

Musical groep 8 
Het is bijna kerst en Assepoester, Doornroosje en Sneeuwwitje hebben een idee. Ze willen alle 
sprookjesfiguren uitnodigen voor het grote kerstfeest op de open plek in het bos. Echt iedereen nodigen 
ze uit; de 7 dwergen, Roodkapje en haar grootmoeder, de gelaarsde kat, de blote keizer, holle bolle Gijs, 
de heksen, Hans en Grietje, de stiefmoeder en natuurlijk de prinsen. Dat is iedereen denk je, maar niets is 
minder waar, de wolven zijn niet welkom.  

Het is natuurlijk heel naar wat ze in het verleden gedaan hebben. Maar grootmoeder en Roodkapje vinden 
dat dat niet kan. Ook de wolven moeten erbij zijn. En als ook Assepoester, Sneeuwwitje en Doornroosje 

inzien dat de wolven er ook bij horen, wordt er een 
zoektocht op touw gezet door de prinsen. Zullen ze 
de wolven vinden? Zal het op tijd goed komen? 

Maandag 18 december speelden de kinderen van 
groep 8 de kerstmusical: “Kerstfeest in het 
sprookjesbos”. Dat deden ze vol enthousiasme. De 
kinderen vonden het leuk om te doen en heel 
bijzonder dat zij alle kinderen, juffen en meesters 
van De Flevoschool een vrolijke kerstgroet mochten 
overbrengen. 

De kinderen van groep 8 wensen iedereen gezellige 
kerstdagen en een goed 2018. 
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Beste ouders van de Flevoschool, 
  

Dit  schooljaar ben ik gestart met een maandelijks 
inloopspreekuur op jullie school. Een aantal ouders hebben van 
deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Dit kon door binnen te lopen tijdens de geplande inloopspreekuren, 
maar ook door via de mail met mij een afspraak te maken. 

In 2018 ben ik ook weer aanwezig tijdens een inloopspreekuur op de woensdagochtend. Dit zijn de data 
in 2018: 24 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei, 6 juni en 4 juli. 
U kunt op die dagen vrijblijvend binnen lopen.  Komt dit tijdstip niet uit?  

U kunt altijd mailen (h.epping@jggv.nl) of bellen (06-53234790) om een afspraak te maken op een dag 
en tijd welke beter uitkomt. 

  
Ik wens u allen fijne feestdagen en alle goeds voor 2018. 

  
Henny Epping 

Pedagoog bij Jeugd en Gezin       

 
Schoolschaken  
Woensdag 14 februari 2018 is weer het Schoolschaaktoernooi. 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 in de stemming te komen konden de kinderen de afgelopen 4 vrijdagen in de pauze schaken. 
Het was heel gezellig. 
 
Weet je nu al zeker dat je mee wilt doen met het schoolschaken schrijf je dan in door te mailen naar 
Flevoschoolschaak@gmail.com Je speelt in een team met zijn 4 of 5-en. 
Als je nog beter wil leren schaken ben je vanaf vrijdag 5 januari t/m vrijdag 9 februari van harte welkom 
in wijkcentrum Holleblok in Huizen. De schaakvereniging Huizen geeft dan Schoolschaaktraining. Alle 
basisschoolkinderen zijn welkom om deel te nemen. Vooraf aanmelden hoeft niet, gewoon binnenlopen en 
meedoen. De lessen zijn op de vrijdag van 19.00 – 20.00 uur. 
 
Wil je thuis nog wat oefenen en uitleg krijgen. Hieronder staat de link naar les 1 van Rob Hoogland. 
https://www.youtube.com/watch?v=GtKJnEEehYk 

 
Namens de schoolschaakcommissie veel schaakplezier en hopelijk tot ziens op het Schookschaaktoernooi. 
 
Schaakweetje: 
Het woord ‘schaakmat’ is afkomstig van ‘shah’ en ‘mata’. Deze woorden betekenen ‘koning is dood’. Als je 
de koning van de tegenstander ‘doodt’, heb je gewonnen.  
 

mailto:h.epping@jggv.nl
mailto:Flevoschoolschaak@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=GtKJnEEehYk
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Helpende Handen – de Oudercommissie 
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 Oudercommissie. 
 
Kinderen vinden het erg leuk als mama of papa op school 
zijn. Dat merken wij bij alle activiteiten, ook als de 
kinderen het niet direct laten zien. Christy is de voorzitter 
van de Activiteitencommissie en Ingeborg is de 
penningmeester en we hebben een zeer betrokken groep 
klassenouders, die heel veel leuke dingen verzorgen op 

school.  
 
Alle klassenouders hebben het commitment gegeven om 
klaar te staan voor de juf of meester, en ook deel te 
nemen in commissies voor grote en kleine activiteiten.  
De voorzitter bereidt de maandelijkse vergaderingen voor, 
zorgt dat wij blijven leren van de evaluaties van afgelopen 
jaren, en helpt de klassenouders of commissies waar 
nodig. Zij is (met plezier) bij veel activiteiten direct 
betrokken.  
Christy houdt van structuur en het is voor haar maar een 
paar uren per maand inzet. Zij heeft veel tijd voor school 
doordat zij heel weinig familie verplichtingen in Nederland 
heeft. Naast haar voorzitterschap is Christy ook klaar-over 
bij de Naarderstraat. 
 

De penningmeester zorgt ervoor dat het budget voor alle leuke activiteiten wordt bewaakt, en dat het 
proces van declaraties goed gaat. Ingeborg heeft vorig jaar een nieuw proces geïntroduceerd zodat het 
makkelijker is voor de klassenouders om de gemaakte kosten digitaal te declareren.  Hierdoor is ze maar 
een paar uur per maand bezig met haar taken. Daarnaast is ze lid van de commissies voor schoolschaken 
en schoolvoetbal.  
 
Ingeborg en Christy hebben en goede samenwerking en vinden het heel fijn om betrokken te zijn bij 
school, ook omdat de kinderen het zo leuk vinden. 
 
Christy Visser, Voorzitter AC, Moeder van Nynke (gr 3) en Oscar (gr 6). 
Ingeborg Korthals, Penningmeester AC, Moeder van Stijn (gr 6) (Julia en Emma op de middelbare school 
en Thom op de universiteit). 
 
Prijsuitreiking Gedichtenwedstrijd groep 8 
Woensdag 13 december jl. was de prijsuitreiking van de gedichtenwedstrijd, uitgeschreven en 
georganiseerd door Amnesty International Huizen. Aan deze wedstrijd heeft groep 8 meegedaan. De 
kinderen zijn in de pen geklommen en hebben de mooiste gedichten geschreven. Zo mooi zelfs, dat het 
voor de jury erg moeilijk bleek om de drie beste eruit te kiezen. Daarom waren er van De Flevoschool wel 
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4 winnaars. De eerste plaats was voor Philippine. 
De  tweede plaats was voor Bob. De derde plaats 
was voor Casper en Seb.  
Van harte gefeliciteerd! 
 
De prijzen werden uitgereikt in de raadzaal van 
het gemeentehuis door burgemeester Fons 

Hertog. Ook zullen de kinderen binnenkort 
een bundel van alle winnende gedichten 
ontvangen. 
Het was een bijzondere avond. Natuurlijk 
omdat het leuk is om een prijs in ontvangst te 
nemen, maar ook om nog eens te 
benadrukken hoe belangrijk het is dat er 
mensen- en kinderrechten zijn.  
Hieronder kunt u de winnende gedichten 
lezen. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De 4 prijswinnaars met burgemeester Fons Hertog. 

 
 

Grote problemen 
Het zijn simpele woorden, vrede en rechten. 

Maar in veel landen moeten mensen er toch voor vechten. 
 

Jij en ik hebben het heerlijk. 
Maar bij andere kinderen gaat het toch erg oneerlijk. 

 
In Afrika en Azië, daar is veel aan de hand. 
Er is ook veel onrust en armoede in het land. 

 
Geen geld, eten, school en kleren. 
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Dat moeten zij gewoon accepteren. 
Kinderen die moeten werken voor geld. 

Dingen naaien met een speld. 
 

De dood is daar een normale zaak. 
Geen moeder, geen vader. 

Doodgeschoten door een dader. 
 

Ik wil alleen maar zeggen, denk erover. 
En probeer het maar weg te toveren. 

 
Philippine 
Groep 8 

De Flevoschool 

 
 

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

Recht om naar school te gaan.  
Er was eens een meisje die wilde naar school.  
Ze mocht niet omdat ze een meisje was.  
Toen kwam er een man 2 jaar later.  
De man legde uit wat kinderrechten waren en het meisje vertelde haar verhaal.  
En de man was onder de indruk.  
Samen gingen zij naar de school en daar horen ze dat er geen meisjes op school mogen.  
Toen ging de man naar de regering om te klagen.  
De man en de school begonnen een rechtszaak.   
De man won en vanaf toen mochten er ook meisjes naar school en ze leefden nog lang en gelukkig.  

 
Bob 
Groep 8  
De Flevoschool  
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Rechten  
Wij mensen in Europa hebben alles wat ons hartje begeert.  
Maar mensen in oorlog en arme landen worden gewoon genegeerd.  
Dus daarom zijn ze hier naartoe geëmigreerd.  
Ze doen vaak gevaarlijk werk in andere landen.  
Dat doen ze vaak met hun blote handen.  
Maar wij leven lekker in de huizen,  
samen met de ratten in de rioolbuizen.  
De kinderen in arme landen willen graag naar school, dat willen ze laten gebeuren.  
Maar wij zitten daar alleen maar over te zeuren.  
En als er dan oorlog uitbreekt, willen ze niet meer in dat land zijn,  
maar andere landen vinden dat niet fijn.  
Kleine kinderen moeten in oorlogen vechten  
en ze hebben geen rechten.  
Ze vechten vaak met geweren,  
dat doen ze ook meerdere keren.  
Wij mensen hebben niks te doen,  
Kinderen in arme landen moeten hard werken voor hun poen.  
 

Casper 
Groep 8 

De Flevoschool 
 

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

De reis van een vluchteling  
 
Er was eens een jongen en hij heette Mohamed.  
Hij was in Syrië toen de oorlog begon.  
Hij moest vluchten naar Europa.  
Zijn vader was neergeschoten.  
Toen had zijn moeder een kleine rubberboot gehuurd.  
De volgende ochtend vroeg gingen ze weg.  
Ze waren weg, maar toen bleken er heel hoge golven te zijn. Zijn moeder was overboord 
geslagen en ze was verdronken. Toen moesten Mohamed en zijn zusje heel erg huilen.  
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Mohamed moest toen de boot besturen. Toen kwam er in de verte een grote boot heel 
snel op hen af varen. De man in de boot zei: “Kom hier heen varen”. Ze waren op de boot 
en die man zei:” Ik breng jullie wel naar Griekenland “. Vanaf daar gingen ze lopen richting 
Nederland. Onderweg kwam hij een man tegen. Hij zei: “Kom met mij mee in de auto”. 
Mohamed zei: ”Ja” en toen waren ze samen een rechtszaak begonnen. Dat alle kinderen in 
Syrië veilig in een huis mogen wonen.  
De rechtszaak is gelukt. Mohamed en die man beleefden nog leuke avonturen.  
 

Seb 
Groep 8 

De Flevoschool 
 
 
 
 

 
 
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 8 januari 2018. 
 
Daniël van den Berg 
directeur 

  



Jaargang 22 Even Flevo 2017/2018 Nummer 6 
 

 

 

         
 

 9 

BIEB WINTERNIEUWS 
Primair Onderwijs december2017 
 

Makkelijk Lezen Plein 

 

 

 

Een op de tien kinderen heeft moeite met lezen. In de bibliotheek krijgen zij speciale aandacht! Want de 
leukste, spannendste en makkelijk te lezen boeken staan samen met andere materialen op het Makkelijk 
Lezen Plein (MLP).                                               

De collectie bevat: 

 Voorleesboeken 

 Luisterboeken 

 Spannende en leuke leesboeken 

 Verfilmde boeken op DVD 

 Makkelijk te lezen informatieve boeken 

 Informatieve DVD's en CD-roms 

 Tijdschriften 

Mocht je meer willen weten, hieronder vind je een aantal interessante websites: 

 www.superboek.nl 

 www.makkelijklezenplein.nl 

 www.passendlezen.nl 

 www.123luisterboek.nl 

 www.balansdigitaal.nl   

 
Werkstuk of spreekbeurt? 
 
Als je een werkstuk voor school gaat schrijven of een spreekbeurt 
moet houden, vind je via deze link op de website van de bibliotheek  
allerlei interessante informatie, ingedeeld op basisschool groep 5/6 en 
groep 7/8. 
https://www.bibliotheekhlb.nl/bnl/jeugd-en-jongeren/jeugd.html 
 
 

http://www.superboek.nl/
http://www.makkelijklezenplein.nl/
https://www.passendlezen.nl/home
http://www.123luisterboek.nl/
https://www.balansdigitaal.nl/
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BoekenBabbels : een website vol leuke filmpjes over boeken, 
gemaakt door kinderen voor kinderen. Weet jij even niets leuks te 
lezen - dan ben je hier aan het juiste adres.        
www.boekenbabbels.nl  

 

BOEKENTIPS:  
 

Zondag, maandag, sterrendag – Woltz, Anna Nora is uitvinder. Op een nacht hoort 
Nora haar nieuwe buurjongen Sep zijn spreekbeurt oefenen, daarna volgt een klap. 
Nora gaat op onderzoek uit en ontdekt een luik naar Seps kamer. Sep blijkt heel veel 
over de sterren te weten. Binnenkort moet hij een spreekbeurt houden, maar hij 
durft niet. Zou Nora iets kunnen uitvinden om Sep te helpen? 

 
 
 
 
 
 

 
Bedtijdverhalen voor rebelse meisjes zet sprookjes in een geheel nieuw daglicht 
met 100 voorleesverhalen over inspirerende vrouwen, die op hun eigen rebelse 
manier de wereld hebben veranderd - als schrijfster, piraat of wiskundige. Met 
illustraties van 60 vrouwelijke kunstenaars van over de hele wereld is dit boek 
een unieke uitgave boordevol inspiratie, speciaal voor iedereen die zijn eigen 
pad kiest. 
 

 
 
 
In de wereldzeeën leven de meest fantastische dieren op deze planeet en dit 
spectaculaire boek biedt een kijkje onder het wateroppervlak. 
 
Het allermooiste boek over zeedieren 
In de wereldzeeën leven de meest fantastische dieren op deze planeet en dit 
spectaculaire boek biedt een kijkje onder het wateroppervlak. Op elke dubbele 
pagina van Het allermooiste boek over zeedieren staat een schitterende grote 
prent van een oceaanbewoner, met achtergrondinformatie en interessante 
weetjes. Dankzij het grote formaat en de levensechte illustraties voelt het bij het 
doorbladeren van dit prachtige kijkboek bijna alsof je zelf in die spannende 
onderzeewereld rondzwemt. 
 

 
Alle medewerkers van de bibliotheek Huizen Laren Blaricum wensen iedereen:  

http://www.boekenbabbels.nl/

