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Jaargang 22 - 2017/2018 

Maandag 19 maart 
 

P 

            Kopij kan ingeleverd worden via redactie@flevoschool.nl                            

 

Verjaardagen 
22 mrt    Niels  gr 5, 9 jaar 
23 mrt Maud  gr 6, 10 jaar 
24 mrt     Valentijn gr 5, 9 jaar  
25 mrt   Julian  gr 5, 9 jaar 
26 mrt Youna  gr 7, 11 jaar 
  Joost  gr 1/2a, 5 jaar 
27 mrt Jayson  gr 1/2c, 6 jaar 
28 mrt Bruno  gr 8, 12 jaar 
  Thijmen gr 4, 8 jaar 
30 mrt Benjamin gr 3, 7 jaar 
31 mrt Maud  gr 3, 7 jaar 
1 april Olaf  gr 7, 11 jaar 
3 april Phédéline gr 8, 12 jaar 
4 april Lynn  gr 8, 12 jaar 
  Emma  gr 5, 9 jaar 
5 april Marnix  gr 5, 9 jaar 
6 april Noah   gr 1/2b, 6 jaar 
   
 
Allemaal hartelijk gefeliciteerd!    
   
 
 
 
 
 

 

Agenda 
Woe 21 mrt 
Vr 23 mrt 
Ma 26 mrt 
Di 27 mrt 
Woe 28 mrt 
 
Do 29 mrt  
Vr 30 mrt 
Ma 2 apr 
Woe 4 apr 
 
Vr 6 apr 
 
Zat 7 apr 
Ma 9 apr 
 
Woe 11 apr 

Schoolvoetbal toernooi 
Rapport 
10-minutengesprekken 
10-minutengesprekken 
Grote rekendag 
Schoolvoetbal toernooi 
Paasfeest 
Goede Vrijdag, vrij 
Tweede Paasdag, vrij 
Schoolvoetbal toernooi 
AC-vergadering 
Finale schoolvoetbal D 
jongens 
Landelijke finale schoolskiën 
Jaarproject 
MR-vergadering 
Finale schoolvoetbal 
Inloop opvoedspreekuur 
Henny Epping 8.30-9.30 
uur 

  
  
  
  
  
  

  
Nieuwe leerling 
In groep 1/2c zijn Deau en Joep nieuw bij ons op school gestart.   
 
Wij heten Deau en Joep 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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Pasen  
Donderdag 29 maart vieren we het paasfeest op de Flevoschool. We hebben weer een vol programma. 
De groepen 1, 2, 3, 4 en 8 beginnen de ochtend met een heerlijk zelfgemaakt ontbijtje. Volgende week 
krijgen de kinderen een eet-wensen-lijst uitgedeeld waarop zij hun ideale ontbijtje 
kunnen samenstellen. De jongere kinderen stellen dit lijstje samen met hun vader 
of moeder. De lijstjes gaan in een grote hoed en elk kind trekt een lijstje. Met 
behulp van dit lijstje maakt elk kind een ontbijtje voor een klasgenoot.  
De groepen 5, 6 en 7 gaan die ochtend naar Utrecht om een bijzonder 
Paasconcert bij te wonen, waardoor het paasontbijt dit jaar vervalt. 
’s Morgens na het ontbijt gaan de groepen 1, 2 en 3 eieren zoeken op de 
Sijsjesberg 
’s Middags na het overblijven gaan de groepen 4, 5 ,6 en 7 naar de Sijs om de 
vossen uit groep 8 te vangen.  
Het weer is al besteld, dus het wordt een prachtige en gezellige dag. 
De Paascommissie 
 

 

De Grote Rekendag 
Op woensdag 28 maart doen alle kinderen van De 
Flevoschool weer mee met de landelijke Grote Rekendag. 
 
In de activiteiten tijdens deze Grote Rekendag werken de 
kinderen aan hun wiskundige geletterdheid. Dat betekent 
dat de eigen omgeving aanleiding geeft om wiskunde te 
gebruiken en te ontwikkelen. De kinderen gaan tijdens deze 
dag op onderzoek uit in een voor hen bekende omgeving: de 
school. De school staat vol met materialen. Die zijn dusdanig 
geordend dat de leerkrachten en kinderen snel kunnen 
vinden wat ze zoeken. Dat is in een willekeurig pakhuis niet 
anders.  
 
De titel van deze Grote Rekendag is dan ook  “De school als 
pakhuis”. 
 
Iedereen gaat aan de slag met activiteiten die typisch zijn 
voor een pakhuis, zoals inventariseren, stapelen, verplaatsen 
en coderen. 
 
De kinderen verkennen de ruimte door kritisch na te gaan 
wat er op school allemaal te vinden is en welke ruimte deze 
spullen innemen. Ze zijn daarbij vooral bezig met meet- en meetkundeactiviteiten. 
Ze gaan aan de slag met en denken na over verschillende zaken die verband houden met de logistiek van 
de school.  
Ze onderzoeken bijvoorbeeld wat er in een verhuisdoos en in andere verpakkingen past, zoals doosjes 
potloden, scharen en lijm. 
Er moet goed gekeken worden naar de maten van de verpakkingen en bedenken waarom ze zo gekozen 
zijn. Hoe kun je verpakkingen goed stapelen en hoe kun je ze handig tellen? 
 
Na de schoolbrede start, door middel van het stapelen van verhuisdozen, gaat iedere groep met de eigen 
activiteiten aan de slag. 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=FfIxDPjhAqvftM&tbnid=tJL9kHBtqTqRVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://korteverhalenonline.nl/?page_id=282&ei=9Hs9U9DwD8KU0AXWp4DQBw&bvm=bv.63934634,d.d2k&psig=AFQjCNErSF7lmUHwUCPthoQ-sx0D51ne3Q&ust=1396624735957928
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Lidl: Red de bij! 
Wij, de kinderen van groep 8, doen dit jaar weer mee met De Raad van Kinderen. 
En als je nog niet alles weet over De Raad van Kinderen, dan krijg hier wat informatie. 
De Raad van Kinderen is een groep kinderen die oplossingen op vraagstukken van grote bedrijven mag 
bedenken. 
En wij bedenken niet zomaar iets… wij bedenken dingen die de mensheid en/of de natuur kunnen redden. 
Een dilemma is een heel moeilijke vraag die je moet proberen op te lossen. 
Dit jaar is het dilemma van Lidl Nederland: Hoe kunnen we de bij redden. 
Want de bij staat op uitsterven en dat beestje doet heel veel voor de mensheid. Ze zorgen voor het 
maken van heel veel producten zoals: appels, peren, aardbeien en nog veel meer. Wij moeten ze helpen.  
Naast het oplossen van een dilemma doen we als Raad van Kinderen vaak leuke dingen, zoals de 
modernste kippenboerderij Kipster bezoeken, het filiaal van Lidl in Huizen bezoeken om er les te krijgen 
over de bijen en we gaan binnenkort ook nog naar een tomaten teler. 
Uiteindelijk gaan we al onze ideeën presenteren aan de 
directeuren van de Lidl. En uiteindelijk gaan zij dan met de 
beste ideeën aan de slag. En dat is de Raad van Kinderen!    
   
Milo en Erick 
Groep 8  

    
   

 
 

 
 

 

 
 

    
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Verslag van het bezoeken van de Open Dagen van Middelbare Scholen in de regio 
Door leerlingen uit groep 8: 
 
Scholen bezoeken . 
Als in groep 8 zit, moet je een school gaan kiezen. Voor sommigen is dat heel moeilijk, dus daarom gaat 
iedereen scholen bekijken. En dan een keuze maken, maar dat is nog wel het moeilijkste. Sommigen 
willen bij vrienden terecht komen en anderen juist weer niet. Maar eerst natuurlijk afwachten wat je 
advies is. En dan je keuze maken. 
Lastig hoor. Wij hebben onze keuze al 
gemaakt…..nu jullie nog! 
 
Bob en Teun 
Groep 8 
 
 

Lesmateriaal                         

Het bijen-college                         

Een kijkje in de vriezer                         
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VOORLEESWEDSTRIJD 
Op zaterdag 17 februari was het zover: De regionale 
voorleeswedstrijd van het Gooi, waar Julia Engelander uit 
groep 7 van De Flevoschool aan mee mocht doen. Zij had 
namelijk de schoolwedstrijd met overtuiging gewonnen. Helaas 
mocht Julia maar 4 supporters meenemen, anders waren we 
vast met de hele klas gaan aanmoedigen. De wedstrijd werd 
gehouden in de bibliotheek van Huizen, een thuiswedstrijd 
dus. 
 
De wedstrijd begon om 3 uur. Er waren 6 deelnemers uit Huizen, Bussum en Naarden.  
In de jury zaten 3 mensen, met voor ons 1 bekende. Dat was Bo-June die bij ons op school heeft gezeten 
en vorig jaar de voorleeskampioen van Het Gooi was geworden.  
De mevrouw die alle presenteerde, riep de 6 deelnemers bij zich en 
iedereen moest een lootje trekken, waarmee de volgorde werd bepaald. 
Julia mocht als derde.  
Er werd voorgelezen uit o.a. Juffrouw Pots en De Griezels.  
 
Julia las voor uit het boek: “De hele Steenstraat 45+47”. Dat deed ze heel 
rustig en mooi.  
Ze wisselde van tempo, hard/zacht en spannend of juist fluisterend. 
Na 4 deelnemers was het even pauze. Er stond koffie, thee, limonade, 
frisdrank en ook koekjes en ander lekkers. Zelfs aan de vitaminen was 
gedacht met komkommer en tomaatjes.  
Na de pauze nog 2 voorleeskandidaten en daarna ging de jury in beraad. 
Dat duurde best lang, maar gelukkig werd de wachttijd opgevuld met een Zumba 
workshop verzorgd door Laresz uit Laren.  
Toen kwam de jury eindelijk met de uitslag. Julia is tweede geworden. Ze kreeg nog 
een oorkonde en een boekenbon.  
 
Al met al een leuke middag waarin heel mooi werd voorgelezen door alle kandidaten. 
Julia heeft het supergoed gedaan! 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alle deelnemers en de jury 
 

 
Wie gaat winnen???        Een mooie tweede plaats! 
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Flevoschool wint voorronde NK Schoolskiën bij Wolfskamer 
Zaterdag 17 februari hebben 5 skiteams en een snowboarder van de Flevoschool meegedaan aan de 
voorrondes van het NK schoolskiën bij de Wolfskamer. Er hadden zich 30 teams zich ingeschreven en er 
stonden 150 kinderen aan de start.  
Na twee goede trainingen van vader Rudi waren onze 20 deelnemers er klaar voor. Het was leuk om te 
zien, dat kinderen van de kleuters tot en met groep 8 zich hadden opgegeven en dat leeftijd er tijdens 
deze wedstrijd niet toe deed. Met gespannen gezichtjes stonden ze bovenaan de slalom klaar en iedereen 
deed het fantastisch. Alle kinderen gingen tweemaal door de slalom en werden enthousiast 
aangemoedigd, door alle andere kinderen, ouders, opa’s en oma’s.  
 
Het was dit jaar extra spannend om dat we met veel meer scholen samen waren, maar we hebben het 
super goed gedaan.  
De eerste prijs was voor Flevoschool team 1 bestaande uit Tom, Valentijn, Casper en Kyan. De vierde 
prijs voor Flevoschool team 2 bestaande uit Luca, Joppe, Jurre en Jort. Ons derde Flevoschool team is 
met de 7e plaats, net naast het podium gekomen.  
Daarnaast waren er ook individuele medailles voor Kyan en Valentijn. Kyan was de snelste jongen bij de 
niet-licentiehouders. Valentijn heeft hierbij de tweede prijs gewonnen.  
 
Team 1 en 2 mogen de Flevoschool  
vertegenwoordigen tijdens de finale 
op 7 april in Zoetermeer bij het 
Nederlands Kampioenschap 
Schoolskiën.  
 
De andere teams vielen net naast de 
prijzen maar hebben het ook heel 
goed gedaan: 
team 3 (bestaande uit Joya, Gijs, 
Sebastiaan en Dominique), team 4 
(Olaf, Thijn, Maud en Finn) en team 5 
(Julia, Robine en Annefien).   
Ook bij het snowboarden een hele 
grote pluim voor Sam. Helaas was hij 
alleen en had geen team. Als individu 
heeft hij meegedaan en zich naar een 
tweede plaats geboard. Sam kreeg 
een welverdiende beker en medaille! 
We kunnen terugkijken op een super 
leuke en sportieve avond.  
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