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Vrijdag 20 juli  
 

P 

            Kopij kan ingeleverd worden via redactie@flevoschool.nl                            

 

Verjaardagen deze maand 
24 juli  Pepijn  gr 1/2b, 5 jaar 
  Lotte  gr 4, 8 jaar 
  Veerle  gr 4, 8 jaar 
25 juli Elanur  gr 1/2a, 5 jaar 
28 juli James   gr 4, 8 jaar 
29 juli Peer  gr 6, 10 jaar 
30 juli Chloé  gr 6, 10 jaar  
31 juli Waldemar gr 1/2a, 5 jaar 
 
   
Allemaal hartelijk gefeliciteerd!    
 
 
 
 

 

Agenda 
Ma 3 sept 1e schooldag  
Di 4 sept Info-avond groep 7 en 8 
Wo 5 sept AC-vergadering 
Di 11 sept Info-avond groep 5 en 6 
Do 13 sept Info-avond groep 3 en 4 
Di 18 sept Info-avond groep 1 en 2 
Wo 19 sept Studie-ochtend gr 1 t/m 4 vrij 
Ma 24 sept MR-vergadering 
Do 27 sept Schoolreis gr 3 t/m 6 
Ma 1 okt – wo 3 
okt 

Kamp groep 7 

Wo 3 okt – vr 5 
okt 

Kamp groep 8 

  
  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dank u wel en fijne vakantie 
Wij danken alle ouders heel hartelijk voor de fantastische inzet het afgelopen schooljaar. Tal van 
activiteiten kunnen wij niet realiseren zonder uw hulp! Het team en directie zijn blij met de betrokkenheid 
van velen. Bestuur, directie, het team en de redactie van de Even Flevo wensen u allen een fijne vakantie 
toe en zien u graag allemaal op maandag 3 september om 08.30 uur weer op school.  
 
  

mailto:redactie@flevoschool.nl
https://www.gymspullen.nu/onze-scholen/flevoschool-huizen
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Afscheid juf Marianne 
Dag alle kinderen en ouders van De Flevoschool. 

Aan het eind van het schooljaar neem ik niet alleen afscheid van de kinderen van groep 8, maar van jullie 

allemaal. Want ook ik ga, na 16 leuke jaren, naar een andere school. 

Ik neem afscheid van een school waar ik het enorm naar mijn zin heb gehad, veel beleefd heb, 

waanzinnig veel geleerd heb en ontzettend veel boeiende, bijzondere en fantastische mensen heb 

ontmoet. 

Dank jullie allemaal voor de fijne tijd die ik op De Flevoschool heb mogen hebben. Geniet van de zomer 

en daarna wens ik jullie allen een vrolijk nieuw schooljaar toe. Maak er iets moois van. 

Dag allemaal! 

Een laatste hartelijk groet van juf Marianne. 

                                     

 
 
 
 
 
 
Eindejaarfeest 
Op vrijdag 13 juli kleurde het schoolplein knal roze!  
 
Het thema dit jaar was "Bekijk het eens door een andere bril, een roze misschien?".  
Massaal heeft iedereen gehoor gegeven aan het thema, dat geeft toch een fijn saamhorigheidsgevoel. Op 
de Flevoschool is het inmiddels een leuke traditie een eindejaarsfeest te organiseren en we zien geen 

reden hier veel in te veranderen. Wel kijken wij als 
commissie positief kritisch naar de invulling van het 
hele feest, de duur, de aankleding, het eten, de 
verschillende activiteiten op het plein zelf.  
Het zou leuk zijn elk jaar iets vernieuwends neer te 
kunnen zetten of te kunnen regelen, dit jaar hadden 
wij de Foto Booth geregeld: een groot succes voor 
jong en oud! Ook hier kwam het thema goed van pas 
en zijn er vele brillen en pruiken opgezet om zo gek 
mogelijk voor de camera te poseren. Enkele kinderen 
onder ons durfden zelfs alleen op de foto te gaan! Niks 
was te gek.  
 
We hadden natuurlijk ook een prachtige dag, het was 
weer een zonovergoten middag die tegenwoordig heel 

normaal lijkt. Het water, de wijn en de prosecco (Vrolijks Wijnen), het bier en de frisdranken zijn weer 
goed verkocht. Het overheerlijke eten en de borrelhapjes werden verzorgd door Catering De Vijf Sterren. 
Voor degenen die thuis van tevoren al hadden gegeten, jullie hebben wat gemist! 
De (gratis) ijsjes en chips voor de leerlingen zijn ook een traditie geworden, met een eigen bonnetje 
(gekregen van school) mochten alle kinderen dit zelf 'kopen' bij de desbetreffende ijscokar of chipstafel. 
Ook een rondje stormbaan, springkussen of bananen vangen behoorde tot de mogelijkheden. De kinderen 
hebben zich enorm vermaakt!  
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFwonl0KjcAhUDaVAKHTvlA-gQjRx6BAgBEAU&url=https://emojipedia.org/waving-hand-sign/&psig=AOvVaw28dlEIZBc9XFJXGZInWuis&ust=1532002643598683
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Volgend jaar proberen we net zo'n 
mooi feest neer te zetten voor de 
kinderen en ouders met wellicht een 
vernieuwde blik.  
We gaan het maar eens door een 

andere bril bekijken 😉 en wensen 

jullie een fijne zomer toe!  
Op naar volgend jaar! 
 
De Eindejaarscommissie 
 
 
 
 
 
 
 
Musical en afscheid groep 8 
Het zit erop. De kinderen van groep 8 zijn nu Flevo-af. Afgelopen dinsdag namen zij op spetterende wijze 
afscheid van de school en de meesters en juffen. Dit afscheid hadden zij gegoten in de vorm van een 
musical met de titel “De tent op z’n kop!” 
 

Carlos Olé is een echte Spanjaard, die samen met 
zijn vrouw Marloes een camping heeft. De gasten 
vinden camping Zonnesteek echter veel te saai en 
het lijkt erop dat Carlos de poort dicht zal moeten 
spijkeren en in Nederland moet gaan wonen. Zonen 
Pedro en Pablo vinden dat verschrikkelijk, zij blijven 
veel liever in Spanje. Zoon Pieter-Jan, het 
buitenbeentje, is heel anders en heeft zijn koffer al 
gepakt. 

Als de Amsterdamse familie Gajes, die als enige op de camping staat, ook nog vertrekt, zit er niets anders 
op: de tent moet dicht. Maar dan krijgt een bus vol vakantiegangers een klapband, precies voor de 
camping! Eigenlijk waren de passagiers op weg naar het luxe resort Zonnebeek van Alejandro, de broer 
van Carlos. De familie Olé vangt de gasten op en dat brengt Carlos op een idee. Hij doet net of de 
vakantiegangers al op Zonnebeek zijn! Pablo en Pedro bieden aan de bus te repareren en doen net of ze 
daar verstand van hebben. Niet dus! 

Net als het plan lijkt te werken, komt de familie Gajes terug. Passen die wel tussen alle chique gasten? Als 
dat maar goed gaat... Bang dat ze alles in de soep laten lopen, vertelt Carlos hen zijn plan. In ruil voor 
een gratis vakantie én een bingoavond beloven Gerrit en zijn gezin het spelletje mee te spelen. Bij het 
zwembad ontstaat wat irritatie tussen de bonte mix aan gasten, maar er hangt ook liefde in de lucht. En 
de mascotte van de camping, waar eerst lacherig over werd gedaan, blijkt in een coole kikker te 
veranderen. 

Dan komt Alejandro Olé verhaal halen, waar zijn z'n gasten gebleven? Samen met rechterhand Gonzalo 
bedenkt hij een gemeen plan, dat ze tijdens de bingoavond uitvoeren. Lijkt alles dan toch voor niets 
geweest? Of lukt het Carlos de gasten over te halen om te blijven en komt alles toch nog goed? 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiju6yUufHbAhWFLFAKHT__Bn0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.bennyvreden.nl/musicals/de-tent-op-zn-kop/&psig=AOvVaw19CBqxROhrTMBC--IZhiC7&ust=1530106526972987
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Dit was kort waar het in de musical over ging. Vooraf aan de grote 
avond in het Singertheater in Laren hebben de kinderen van groep 8 
een paar scènes uit het stuk getoond aan de rest van de school. 
Velen van hen zijn dinsdag alsnog komen kijken. Heel leuk, heel 
gezellig. 

De avond begon met het voorstellen van de hoofdrolspelers waarna 
direct gestart werd met de musical. Na de musical waren de 
meesters en juffen aan de beurt om afscheid te nemen. Dit ging door 
middel van een film, een praatje van meester Daniël, een cadeautje 
en een lied. 

En toen, het stond al in het begin van de tekst, zat het erop. Iedereen ging moe maar voldaan naar huis. 
De kinderen hebben zich echt volledig ingezet en dat heeft geresulteerd in een spettende musical, een 
geweldig afscheid. 

Lieve kinderen, dank jullie wel voor de musical en jullie enthousiasme. Fijne vakantie en heel veel plezier 
en succes op de middelbare school. 

Lieve ouders, bedankt voor jullie interesse en fantastische inzet voor wat voor klus of activiteit dan ook. 
Zonder ouders, geen school! Wij, de kinderen van groep 8 en juf Marianne, wensen iedereen een heel 
fijne vakantie. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dank aan Mr leden 
Met de afsluiting van het schooljaar nemen ook twee Mr leden afscheid van deze geleding. Langs deze 
weg willen wij Maaike de Borst en Marianne Eerenberg enorm bedanken voor hun jarenlange inzet voor 
de Mr. 
En heten wij twee nieuwe leden welkom. Lisette Hoytema en Suzanne van Osch heel veel plezier en 
succes in de komende jaren. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9oZukw5XVAhWBUlAKHaDKBjgQjRwIBw&url=http://www.belnieuws.nl/lees/31882/-video-singer-laren-wil-in-voorjaar-beginnen-met-nieuwbouw&psig=AFQjCNFYzt4iSOQ7veqHEPvLv1GrpE81sw&ust=1500559863142774

