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Jaargang 22 - 2017/2018 

Vrijdag 16 februari 
 

P 

            Kopij kan ingeleverd worden via redactie@flevoschool.nl                            

 

Verjaardagen 
18 feb.    Casper  gr 5, 9 jaar 
21 feb. Danique gr 5, 8 jaar 
23 feb.     Stijn  gr 7, 11 jaar  
27 feb.   Teun  gr 4, 9 jaar 
  Lilou  gr 5, 9 jaar 
28 feb. Liv  gr 3, 7 jaar 
1 mrt Sophie  gr 6, 10 jaar 
4 mrt Marie  gr 6, 10 jaar 
  Rolf  gr 4, 8 jaar 
5 mrt Juliën  gr 5, 9 jaar 
6 mrt Jill  gr 1/2c, 5 jaar 
  Tommy gr 3, 7 jaar 
  Jort  gr 1/2c, 6 jaar 
10 mrt Nikki  gr 4, 8 jaar 
11 mrt Lucas  gr 8, 12 jaar 
14 mrt Seb  gr 8, 12 jaar 
15 mrt Lieve  gr 8, 12 jaar 
  Féline  gr 1/2a, 5 jaar 
  Seb   gr 1/2a, 5 jaar 
  Jasmijn gr 1/2b, 6 jaar  
 
Allemaal hartelijk gefeliciteerd!    
   
 
 
 

 

Agenda 
Zat 17 feb 
 
Vr 23 feb. 
Ma 26 feb –  
         vr 2 mrt 
Ma 5 mrt 
Woe 7 mrt 
Woe 14 mrt 
 
 
Woe 21 mrt 
Vr 23 mrt 
Ma 26 mrt 
Di 27 mrt 
Woe 28 mrt 
 
Do 29 mrt  
Vr 30 mrt 
 

Schoolskiën voorronde 
Huizen 
Studiedag gr 1 t/m 8 vrij 
Voorjaarsvakantie 
 
MR-vergadering 
AC-vergadering 
Inloop opvoedspreekuur 
Henny Epping 8.30-9.30 
uur  
Schoolvoetbal toernooi 
Rapport 
10-minutengesprekken 
10-minutengesprekken 
Grote rekendag 
Schoolvoetbal toernooi 
Paasfeest 
Goede Vrijdag, gr 1 t/m 8 
vrij 

  
  
 
 

 

  
  
  

  
Nieuwe leerling 
In groep 1/2a is Veerle nieuw bij ons op school gestart.   
 
Wij heten Veerle van harte welkom en wensen haar 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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MR-vergadering 
Op maandag 29 januari is de MR weer bij elkaar geweest. 
Op deze vergadering is er gesproken over: 

- het MR-regelement 
- de vragenlijst veiligheid kinderen 
- de vragenlijst veiligheid leerkrachten 
- passend onderwijs 

De volledige notulen kunt u nalezen op de site van De Flevoschool 
  
http://www.flevoschool.nl/passie-voor-
onderwijs/organisatiestructuur/medezeggenschapsraad/notulen-medezeggenschapsraad/ 
 
Schoolschaak toernooi 
Verteld door Jurre uit groep 7: 
Woensdag 14 februari zijn we met 3 teams van De Flevoschool (13 
kinderen van groep 5,6,7 en 8) naar het Huizermaat gegaan voor 
een toernooi schoolschaken tegen 15 teams van 8 andere scholen.  
Een potje duurde een kwartier. Elke keer had je teams van 4 
kinderen. En dan had je een tafel met vier schaakborden. En dan 
werd je tegenover een andere school gezet om een potje te 
schaken.  
Of je zette iemand schaakmat of als het kwartier om was kwamen 
er professionals kijken wie de meeste stukken had met veel waarde 
en wie dan de meeste punten had, had gewonnen.  
Elke keer als je won had je één punt verdiend. Bij remise een halve 
punt. Bij verlies nul punten. En dat schreef je teamleider dan op een 
papiertje en dat leverde ze in bij het bestuur. En die zette dat in een 
schema en zo kon je zien wie er eerste stond. Het duurde van 13:30 tot 18:00 met de prijsuitreiking.  
Het was erg leuk en volgend jaar wil ik graag weer meedoen. 
                                                                                                                
Verteld door Stijn K en Oliver uit groep 8: 
Milo, Stijn K., Stijn R., Bruno en Oliver deden mee aan een schaaktoernooi en we werden tweede van de 
vijftien teams. En alle punten die we bij elkaar gewonnen hebben zijn in totaal 21 punten. We hebben een 
beker gewonnen en allemaal een zilveren medaille.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Flevoschool schakers  
 

Opperste concentratie 

http://www.flevoschool.nl/passie-voor-onderwijs/organisatiestructuur/medezeggenschapsraad/notulen-medezeggenschapsraad/
http://www.flevoschool.nl/passie-voor-onderwijs/organisatiestructuur/medezeggenschapsraad/notulen-medezeggenschapsraad/
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Kunstweken 
De Kunstweken zijn deze week afgesloten. 
Veel kinderen hebben inmiddels hun eigen digitale museum 
geopend. 
Dit kan nog tot begin maart. Het is erg leuk om een eigen 
kunstwerk in een museumzaal te zien hangen! 
Ook geeft opening van het eigen museum toegang tot de 
museumwinkel. Dus doen! 
  
Wat is er door iedereen hard gewerkt en wat een mooie kunstwerken zijn er gemaakt! 
Bij de groepen 1 en 2 was Mondriaan aanwezig. Groep 3 en 4 werkten met Keith Haring en in groep 5 en 
6 was er Miro.  
Groep 7 en 8 had Picasso als thema. 
Buiten wapperde de Kunstvlag, binnen kregen we gastlessen van hedendaagse kunstenaars uit Huizen. 
Janny de Haas, Maddy Rive en Ivan Mijatovic waren via de Kunstuitleen Huizen benaderd. 
Ze  kwamen over hun werk vertellen en hielpen de kinderen met de opdrachten  in de lessen. 
Een paar leerlingen van de Huizermaat kwamen ook een handje helpen. 
  
Via onderstaande link kunt u een kijkje nemen en diverse kunstwerken bewonderen. 
 Je hoeft hiervoor enkel onderstaande link te kopiëren: 
www.kunstweken.nl/flevoschoolhuizen 

http://www.kunstweken.nl/flevoschoolhuizen
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Helpende Handen – Activiteiten Commissie ouder 
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 twee AC leden. 
 
Hallo Even Flevo lezers! 
Wij zijn Anna (moeder van Isabelle) en Manon (moeder 
van Melle), klassenmoeders van 1-2A. 
 
Waarom klassenmoeder? 
Wij vinden het leuk om zowel schoolbreed als direct bij de 

klas van onze kinderen betrokken te zijn. Je 
leert de juf en kinderen en de school beter 
kennen, en er is als helpend handje veel meer 
interactie met de klas. De kinderen vinden het 
ook heel leuk wanneer er weer eens een 
klassenmoeder in de klas verschijnt.  
Daarnaast is het is fijn om Aranka 
ondersteuning te kunnen bieden waar nodig. 
Het werk gaat ook door buiten de schooltijden 
om ;) 
Wat wij doen? Dat is heel divers. Van zitting in 
de AC met daarbij de maandelijkse 
vergadering, meewerken aan de invulling van 
schoolbrede projecten tot aan kleinschalige 
projecten in de klas. Voor de klas zijn 

wij  verder o.a. vraagbaak voor de (nieuwe) ouders, communicatieschakel via de Whatsappgroep, regelen 
en beheren van de klassenpot en allerlei andere hand en spandiensten. Hier gaat voor de juf veel tijd 
inzitten en het is fijn haar hierin te kunnen ondersteunen zodat er voor haar meer tijd en aandacht 
overblijft voor de leerlingen. 
Er is genoeg te doen op school op de voor- en achtergrond, en wij ervaren het als een dankbare taak 
binnen De Flevoschool om ons steentje bij te kunnen dragen als helpende handjes. 
 
Groetjes  Anna & Manon 
 
Verslag van het bezoeken van de Open Dagen van Middelbare Scholen in de regio 
 
Door leerlingen uit groep 7: 
Hallo ik ben Julia E. ik zit in groep 
7.  
Over ander half jaar gaan we al 
naar het voortgezet onderwijs.  
Ik heb daar wel zin in maar vind 
het ergens toch ook een beetje spannend.  
Ik ga een stukje vertellen over het erfgooiers college.  
Ik ben daar een paar weken geleden wezen kijken en ik vond het een hele leuke school.  
De leraren daar vond ik heel aardig overkomen dus ik zag mezelf daar wel rondlopen over een paar jaar.  
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Ik weet natuurlijk niet wat voor een niveau ik ga doen maar ik ben gewoon voor alle niveau’s gaan kijken. 
Frans en Engels lijken mij hele leuke talen.  
Bij Frans sprak de taal me niet alleen aan maar ook de leraar die was zo aardig.  
Bij het scheikunde lokaal kon je allemaal proefjes doen.  
Ik kreeg ook nog wat mee wat ik thuis kon proberen  
dan moest ik naar hun website gaan en een filmpje bekijken.  
Toen ik daar de gymzaal in kwam was dat toch even anders dan onze gymzaal  
Mijn zus zit nu ook op die school dus die gaf mij een rondleiding.  
Ik ben ook bij het handarbeid lokaal gaan kijken , want ik vind tekenen heel leuk. Daar hingen allemaal 
hele mooie tekeningen.  
Ik had bij deze school wel een goed gevoel.  
Mijn zus heeft misschien niet heel veel vrije tijd door al haar huiswerk  
en al die toetsen die ze moet leren maar ik denk dat je dat bij alle scholen  
wel hebt.  
Ik ben ergens wel blij dat er op de middelbare ook uren uit kunnen vallen  
dat vind ik wel chil  
Want als hier de juf ziek is komt er gewoon een invaller  
dat is wel irritant.  
Je hebt op alle dagen een verschillende tijd dat je uit bent.  
Nu ben je gewoon op 4 dagen om 14:45 uit  
en 1 keer om 12:30 en dat is al heel lang zo. ( soort van saai )  
Maar ik weet natuurlijk nog niet naar welke school ik precies wil maar dat zie ik wel in groep 8.  
 
Hallo allemaal, ik ben Luca en ik zit in groep 7.  
Veel kinderen gaan dit jaar naar scholen kijken voor het voortgezet onderwijs.  
Ik zelf ben bij het Erfgooiers en de Huizermaat geweest. Ik vond het allebei hele leuke scholen. Ze 
hebben een Science vleugel. Toen ik daar ging kijken was er een “moord” gepleegd op de Huizermaat. Er 
waren vier verdachten 1. Ed Sheeren, 2. Ariane Grande 3. Justin Bieber.  
De gymzaal op de Huizermaat is leuk. Je had er fietsen, roeimachines en een klimmuur en in de zomer 
gym je bij de zuidwal daar doe je atletiek. Dat lijkt me wel een leuke school. Erfgoooiers vind ik ook een 
leuke school. Je hebt vakken die niet zo leuk zijn maar dat heb je bij alles wel. Ik heb daar een leuke 
rondleiding van mijn neef gehad. Je kon er allemaal dingen uitrekenen daarna werd het nagekeken. De 
gymzaal was fantastisch ze hadden zelfs een hele lange trampoline. Je kon er ook hockeyen en ook 
klimmen, je kon er springen en vallen en hoog schommelen.  
 
Hallo ik ben Valentijn ik zit groep 7  
Ik heb op het Willem de Zwijger college gekeken en Op het Larenberg en het Gooische lyceum. Het 
voortgezet onderwijs is anders dan op de basis school. De school is veel groter en er zitten veel meer 
kinderen op. Het lijkt mij wel leuk, maar het lijkt mij moeilijk om al die lokalen te vinden en ze hebben 
andere vakken dan op de basisschool. Mij lijkt scheikunde of economie leuk ,maar dat is wel pas als je in 
de derde zit en ze hebben veel grotere sport zalen en ze gaan naar het buitenland en je krijgt ook een 
hele andere klas dus dat lijkt me wel anders, maar dan leer je wel andere vrienden kennen. Verder krijg 
je toets weken en veel meer huiswerk en er vallen wel is uren uit. Mijn broer zit op het Willem de Zwijger 
college dat lijkt mij ook een leuke school ,maar er zijn allemaal leuke scholen dus het is moeilijk kiezen en 
je mag weg in de pauze dat is anders dan nu, want nu moet je op het plein blijven. En dan neem je je 
eigen brood mee terwijl daar kan je een broodje kopen in het dorp of ergens anders. Als je maar weer 
terug bent als school weer begint. Nu ben je 4 dagen om 14:45 uit en op woensdag om 12:30 uit en op 
de middelbare ben je elke dag om 15:20 als er geen uren uit vallen.  


