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nummer 

11 
Jaargang 22 - 2017/2018 

Vrijdag 20 april 
 

P 

            Kopij kan ingeleverd worden via redactie@flevoschool.nl                            

 

Verjaardagen 
24 april Juul  gr 5, 9 jaar 
29 april Julia  gr 7, 11 jaar 
1 mei  Julia  gr 7, 11 jaar 
3 mei Lily  gr 6, 10 jaar 
9 mei John  gr 1/2b, 5 jaar 
10 mei Sophie  gr 6, 10 jaar 
11 mei Floris  gr 1/2b, 5 jaar 
12 mei Tijn   gr 6, 10 jaar 
  Luca  gr 4, 8 jaar  
16 mei Sophie  gr 8, 12 jaar 
17 mei Sandro  gr 7, 12 jaar 
  Tijn  gr 1/2b, 5 jaar 
19 mei Sam  gr 7, 11 jaar 
21 mei Isa  gr 3, 7 jaar 
22 mei Charlotte gr 1/2b, 6 jaar 
  Josephine gr 1/2b, 6 jaar 
23 mei Julius  gr 1/2b, 5 jaar 
  Marijn  gr 8, 12 jaar 
24 mei Emilie  gr 1/2c, 5 jaar 
   
 
Allemaal hartelijk gefeliciteerd!    
 
 

 

Agenda 
Ma 23 mei – 
     Vr 4 mei 
Ma,di 7,8 mei 
Wo 9 mei 
 
Do 10 mei  
Vr 11 mei 
Di 15 mei 
Wo 16 mei 
Ma 21 mei 
Di 22 mei 
Ma 28-do 31 
mei 
Vr 1 juni 

Meivakantie 
 
Schoolfotograaf 
Inloop opvoedspreekuur 
Henny Epping 8.30-9.30 uur 
Hemelvaartsdag vrij 
Vrij groep 1 t/m 8 
Schoolreis gr 1 & 2  
AC-vergadering 
2e Pinksterdag vrij 
MR-vergadering 
Avond 4 -daagse 
 
Studieochtend gr 1 t/m 4 
vrij 

  
  
  
  
 
 
 

 

  

  
 
 

 

Schoolfotograaf komt maandag en dinsdag na de vakantie!  
Tip van de fotograaf; als uw kind kleurrijke kleding draagt komt de foto 
beter tot zijn recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding. 
  

mailto:redactie@flevoschool.nl
https://www.gymspullen.nu/onze-scholen/flevoschool-huizen
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Vacatures schooljaar 2018-2019  
Inmiddels zijn alle voorbereiden voor het nieuwe schooljaar alweer in volle gang en daarbij komt ook de 
formatie van het team voorbij. Voor het nieuwe schooljaar zal er deze week een aantal vacatures worden 
uitgezet.  
 
In de aanloop naar de in 2019-2020 te vormen combinatiegroep 3/4 zal er komend schooljaar een grotere 
groep 3 zijn. Wij zullen deze groep gaan splitsen of met twee leerkrachten gaan bezetten. De vacature die 
daardoor ontstaat zal waarschijnlijk door een interne verschuiving binnen het team ingevuld gaan worden.  
 
Marianne Eerenberg, leerkracht van groep 1-2B, zal na de zomervakantie met vervroegd pensioen gaan 
en voor haar drie werkdagen gaan wij op zoek naar een nieuwe collega.  
Dit betekent dat wij voor de groepen 1-2 een fulltime vacature hebben en een vacature voor drie dagen. 
 
Daarnaast gaat Marianne Otten, leerkracht groep 8, vanaf het schooljaar 2018-2019 een nieuwe uitdaging 
aan. Zij heeft een baan gevonden binnen het speciaal onderwijs. Daardoor komt dus in de bovenbouw 
van de school een fulltime baan vrij. Ook deze vacature gaan wij deze week openstellen.  
 
Zowel Marianne Eerenberg als Marianne Otten danken wij uiteraard alvast voor hun enorme inzet voor De 
Flevoschool en wij wensen hen beiden succes bij deze nieuwe stap.  
 
Na de meivakantie zullen de sollicitatiegesprekken worden gevoerd en hopelijk kunnen wij u snel 
berichten dat wij de verschillende vacatures hebben kunnen invullen. 
 
MR vergadering 
De MR is bij elkaar geweest en heeft gesproken over de volgende zaken: de inzet van de extra financiële 
middelen, nevenfuncties van werknemers, de tussen schoolse opvang en het vakantierooster voor het jaar 
2019-2020. U kunt de notulen nalezen op de site van de school.  
 
Afsluiting jaarproject  
Gisteren, donderdag 19 april, was de afsluiting van het jaarproject over de Nederlandse Antillen met 
daarbij speciale aandacht voor het plastic afval op de stranden en het plastic soep probleem in de 
oceanen.  

Wat is er hard gewerkt en wat is er veel 
gedaan.  

We kijken terug op een fantastische start met 
uitleg van de vlag en dansen op muziek uit 
Curaçao gekleed in traditionele dracht, 
gastlessen van de Plastic Soup Foundation en 
dansworkshops op Caribische klanken.  

Alle lokalen en gangen zagen er weer prachtig 
uit! Overal flamingo’s, grote tropische vissen, 
schildpadden en krabben van schelpen, 
zeemonsters en vissen van plastic flesjes, 
nagebouwde eilanden met plastic afval op de 
stranden, werkboekjes en heel veel 
opgezochte informatie over de onderwerpen.  

Zelfs het weer werkte mee! Tropisch warm!  



Jaargang 22 Even Flevo 2017/2018 Nummer 11 
 

 

 

 3 

De kinderen waren eerst zelf op “Antillen toer”. Daarna mochten zij hun ouders en andere 
belangstellenden rondleiden. Het was gezellig druk. 

Groep 8 in Amsterdam 
Ieder jaar rond deze tijd gaat groep 8, in het kader van de Tweede Wereldoorlog en herdenken, naar 
Amsterdam. Tijdens deze excursie bezoeken de kinderen het Anne Frank huis en doen tijdens een 
stadswandeling een aantal belangrijke monumenten aan.  
In de klas is er al veel over de Tweede Wereldoorlog gesproken en ook de komende periode zal er nog 
veel aandacht aan geschonken worden. Door middel van foto’s, films, verhalen, boeken en materialen 
krijgen de kinderen een goed beeld van die periode uit de vorige eeuw. Het is belangrijk dat we die 
periode blijven herdenken, ook al is het zo lang geleden.  
 
Wij leven al zoveel jaar in vrijheid. Door te herdenken moeten we ons blijven herinneren dat vrede niet 
vanzelfsprekend is. Daar zullen we altijd aan moeten blijven werken, we moeten het verdedigen en we 
moeten het vieren! 
 
Bij alles wat we deze dag gezien en gedaan hebben stonden we stil bij het verhaal dat er achter zat. En 
dat varieerde van het schuiladres van Anne Frank, het Homomonument, het Auschwitzmonument, het 
Joods Verzetsmonument tot aan de Hollandsche Schouwburg en de kindercrèche. Alles even 
indrukwekkend en leerzaam.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondanks dat het thema deze dag soms zwaar, schokkend en verdrietig was, hebben we met elkaar een 
fijne dag gehad. Onderweg werden er veel indrukken opgedaan en keken de kinderen af en toe hun ogen 
uit. 
 
Het is een geslaagde dag geworden door de inzet, het enthousiasme en de interesse van alle kinderen en 
de begeleidende ouders. Allen heel erg bedankt. 
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Groep 8 voor het Nationaal Monument op de Dam. 

 
 
NK Schoolskiën Zoetermeer 
Zaterdag 7 april stond het Flevoschool skiteam te popelen om aan de Nederlandse Kampioenschappen bij 
Snowworld in Zoetermeer mee te doen. Na het succes bij de voorrondes op de kunstskibaan in Huizen, 
gingen we er nu voor in de echte sneeuw! 
 
Ons team bestond uit de volgende deelnemers: 
Joya groep 6  
(jongste deelnemer) Jort groep 2  
Joppe en Jurre uit groep 7  
Casper uit groep 8 
 
Basisscholen uit heel Nederland waren ‘s morgens aan de beurt, met in totaal 24 teams verschenen er 
123 scholieren aan de start.  
De kinderen en hun ouders waren al vroeg uit de veren om om 8 uur hun startnummer op te halen. Ze 
mochten eerst inskiën en daarna begon het echte werk. Dit alles onder de kundige begeleiding van Rudi 
(vader van Joya). Het materiaal werd geïnspecteerd en de kinderen kregen nog wat laatste aanwijzingen 
en aanmoedigingen van hem.  
Ouders konden vanuit het restaurant de baan zien en de kinderen tijdens de slalom naar beneden zien 
komen. 
 
Gelukkig was de Flevoschool als eerste team aan de beurt om naar beneden te slalommen. De sneeuw 
was nog vers en er waren nog geen sporen gemaakt door voorgangers. 
 



Jaargang 22 Even Flevo 2017/2018 Nummer 11 
 

 

 

 5 

Iedereen mocht twee maal door de slalom en allen hebben een prima tijd kunnen neerzetten. Het 
teamresultaat geldt. We hebben het super gedaan en zijn uiteindelijk 5e geworden van heel Nederland!  
 
Kinderen, ouders, begeleider Rudi bedankt en graag tot volgend jaar. De oproep om mee te doen komt 
vanzelf voorbij volgend jaar. Iedereen mag meedoen, ski-ervaring is uiteraard wel handig. 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koningsspelen 
Onder een strak blauwe hemel en een stralende zon hebben de kinderen vandaag heerlijk kunnen 
genieten van de Koningsspelen. Om 09.30 uur werd de dag geopend door het gehele land geopend met 
het zingen en dansen van het lied “Fitlala”. Daarna begeleidden de kinderen van groep 7 en 8 de 
leerlingen van groep 1 t/m 6 tijdens de spelletjes die waren uitgezet op het plein. Tussendoor waren er 
allerlei heerlijke hapjes en drankjes en aan het einde van de dag kregen alle kinderen nog een ijsje. Een 
prima afsluiting van de afgelopen lesperiode en goede start van de meivakantie! 
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Helpende handjes – MR 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 
een MR ouder. 
 

De Medezeggenschapsraad: betrokken bij de koers van de 
Flevoschool 

Lid zijn van de MR betekent voor mij betrokkenheid bij allerlei 
zaken die belangrijk zijn voor onze kinderen. Bij alles wat we 
doen staat uiteindelijk steeds het belang van goed onderwijs én 
een leuke schooltijd voor de kinderen voorop. Zo bespreken we 

de jaarkalender, de uitslagen van de periodieke 
enquêtes onder de ouders en onder de kinderen, de 
begroting van de school, het voordeurbeleid, 
uitslagen van de CITO toetsen, etc etc. Maar goed 
onderwijs voor onze kinderen betekent ook dat de 
leerkrachten in staat moeten worden gesteld om dat 
te geven. En dus bespreken we bijvoorbeeld ook wat 
er binnen de begroting te doen valt aan de werkdruk 
onder leerkrachten, over de inzet van vakdocenten 
voor specifieke vakken, etc.  

In de MR zijn we met zijn zessen: 3 ouders en 3 
leerkrachten. We vergaderen gemiddeld eens per 
maand, op maandagavond. Over sommige 
onderwerpen heeft de MR het recht om directie en 

bestuur te adviseren, op andere onderwerpen heeft de school instemming van de MR nodig. Soms schuift 
de directie en/of het bestuur aan om een onderwerp in te leiden en met elkaar van gedachten te 
wisselen. Door dit contact met leerkrachten, directie en bestuur zit je bovenop de ontwikkelingen. 

Lid zijn van de MR: ik kan het alle ouders aanbevelen (en er komt per volgend schooljaar een vacature 
beschikbaar, dus meld je aan!) 

Suzanne Teijgeler (moeder van Sophie (groep 6) en Mila (groep 3)) 

 


