
 

EVEN 
FLEVO 

 

nummer 

2 Jaargang 23 - 2018/2019 

Vrijdag 28 september  
 

P 

            Kopij kan ingeleverd worden via redactie@flevoschool.nl                            
 

 
Verjaardagen 
30 sept Sebastiaan gr 6, 9 jaar 
01 okt Cicile gr 7, 12 jaar 

Julian gr 6, 9 jaar 
02 okt Storm gr 1/2c, 5 jaar 

Jente gr 6, 9 jaar 
03 okt Puck gr 5, 8 jaar 
05 okt Thomas gr 5, 8 jaar 
09 okt Luca gr 8, 11 jaar  

Mees gr 5, 8 jaar 
11 okt Jack gr 4, 7 jaar 
12 okt Robin gr 3b, 6 jaar 
14 okt Mila gr 4, 7 jaar 

Valerie gr 3a, 6 jaar  
 

 
Allemaal hartelijk gefeliciteerd!  
 
 
 

 

Agenda 
Ma 1 – wo 3 okt 
Wo 3 – vr 5 okt 
Wo 3 okt 
Wo 10 okt 
Ma 15 okt 
Ma 22 – vr 26 okt 
Ma 29 okt 
Di 30 okt 
Ma 5 nov 
Wo 7 nov 

Kamp groep 7 
Kamp groep 8 
Start kinderboekenweek 
AC-vergadering 
MR-vergadering 
Herfstvakantie 
Studiedag gr 1 t/m 8 vrij 
Voorlichtingsavond VO 
MR-vergadering 
Studieochtend  gr 1 t/m 
4 vrij, 
AC-vergadering 
 
 

 
 

 

  
 
 

 
  
 
Nieuwe leerlingen 
De volgende kinderen hebben wij de afgelopen weken mogen verwelkomen als nieuwe leerling bij ons op 
school: 
 
Groep 1/2a: Scott 
Groep 1/2b: Maria-Marly 
 
Wij heten de kinderen allen van harte welkom en wensen hen een leerzame, maar bovenal fijne tijd op De 
Flevoschool. 
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Verkeersweek 
De verkeersweek ging weer van start met als doel om 
iedereen meer bewust te maken van zijn/haar rol in het 
verkeer. Om bewegen te stimuleren en aan het milieu te 
denken konden alle kinderen lootjes verdienen door op de 
fiets of te voet naar school toe te komen i.p.v. met de auto. 
De kinderen die altijd op deze manier naar school kwamen 
kregen vrijdags al een bonus lootje.  
Na het Flevo-lied werd maandag de verkeersweek gestart. 
De kleuters gingen een fietsparcours doen op het 
schoolplein waarbij ze moesten slalommen door het 
verkeer, remmen bij het verkeerslicht en over de wipwap 
fietsen. De groepen 5 t/m 8 gingen aan de slag om een eigen verkeersstrip te maken en de groepen 3/4 
mochten hun eigen auto ontwerpen.  
Dinsdags was het de beurt aan groep 3/4 om het fietsparcours te doorlopen. Er werd flink geslipt op de 
fiets maar iedereen stond op tijd stil. De kleuters gingen deze dag hun auto ontwerpen met wc-rollen en 
eierdozen.  
Woensdag mochten alle kinderen van groep 5 t/m 8 een voertuig meenemen naar school om mee te 
spelen in de pauzes. Van alles hebben wij voorbij zien komen van longboards, cruzers (kleine 
skateboards), skeelers en verschillende soorten steps. Aan het eind van de ochtend was de sluiting van de 
verkeersweek met de trekking van de loterij. In iedere categorie 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 waren er 2 gelukkigen 
die een fietsbel of een decoratieset voor hun fiets in de wacht hebben gesleept. De strips worden nog 
gedigitaliseerd en verspreid onder alle leerlingen om de verschillende verkeerssituaties uit te beelden. 
 
Wij hopen dat iedereen meer op de fiets of te voet naar school blijft komen en zo bijdraagt aan een beter 
milieu maar dit natuurlijk wel blijft doen op een veilige manier. 
Goed gedaan allemaal! 
 
Verkeerscommissie 
 
Groep 5 en 6 op schoolreis naar de Efteling 
We gingen met groep 5 en 6 in een dubbeldekker bus. In de bus gingen we liedjes zingen. Jammer dat er 
onderweg file was. Maar toen we er eenmaal waren was de file snel vergeten. Veel kinderen gingen in 
Joris en de Draak. Als je 1.40m was en durfde mocht je in de Baron. In deze achtbaan blijf je even 
hangen, vlieg je daarna recht naar beneden en 
maak je een paar loopings en 
kurkentrekkers, supercool! Ook de Python was 
spannend. Na de Vliegende Hollander en de Piraña 
gingen we heel erg nat de bus weer in.  
Dit was het leukste schoolreisje ooit! 
 
Groetjes van Groep 5 
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Schoolreisje naar Linnaeushof groep 3 & 4 
Eindelijk was het zover: Schoolreisje! Er werd al dagen afgeteld bij ons thuis naar donderdag 27 
september. Dit jaar was de bestemming het Linnaeushof in Heemstede. ‘De grootste speeltuin van 
Europa’ kreeg ik te horen. Om 8.45 was het eerst even groep 5 & 6 uitzwaaien. Vervolgens een zeer strak 
georganiseerde toiletstop voordat we vertrokken! Na een klein uurtje rijden kwamen we tegen 10.00 aan. 
Snel werd het centrale trefpunt van de Flevoschool bekend gemaakt aan alle groepjes en toen konden we 
eindelijk spelen!! Ons groepje had zich samengevoegd met een groepje uit groep 3 en toen de uitdaging 
om alle kindjes in onze groep dezelfde richting in te krijgen. Maar dat ging prima. Om de beurt werd 
bekeken waar we naartoe wilden. We begonnen bij de botsauto’s en gingen vervolgens het park rond en 
stopte bijna overal om even te spelen. 
Voordat we het wisten was het alweer 11.45 en was het friettijd. Even smikkelen en na 10-15 min 
kwamen de eerste kinderen alweer vragen of ze mochten gaan spelen. De trampolines werden betreden 
en de zweetdruppels kwamen tevoorschijn.  
En als laatste gingen we peuter- en kleuterland in en bedacht ik me….zijn we die periode nog niet 
voorbij??? Maar nee hoor tegen 14.35 moesten we iedereen hier vandaan optrommelen om schoenen, 
jassen en truien aan te doen of mee te nemen.  
Voordat we de bus in gingen natuurlijk eerst nog een lekker ijsje. 
In de bus was te zien dat het een super leuke dag was geweest, maar ook best een beetje vermoeiend en 
hier en daar gingen de oogjes (af en toe) even dicht. 
Namens de kindjes: ‘dankjewel Flevoschool’ voor dit top uitje! 
 
Jeannette,  
klassenouder groep 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interview door de redactie met Julie uit groep 4 over het schoolreisje 
 
Hoi Julie, gisteren zijn jullie op schoolreis geweest met groep 3 en 4 naar de Linnaeushof, 
mag ik je er een paar vragen over stellen?  
Ja hoor heel leuk. 
Hoe gingen jullie daar naar toe en hoe ging de reis? 
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We gingen eerst groep 5 en 6 uitzwaaien die gingen naar de Efteling. Toen moesten we nog even 
wachten want iedereen ging nog naar de wc. Daarna gingen we met de bus en het was een uurtje rijden 
volgens mij en we moesten heel lang wachten voordat we er waren. 
Wat heb je allemaal gedaan bij de speeltuin? 
Ik heb heel veel gespeeld en mijn mama was gezellig mee met ons groepje. Toen heb ik in een 
zweefmolen gezeten en in een buis gezeten waar je in omhoog kon kruipen en omlaag glijden. 
We zijn in de grote glijbaan geweest. En in de botsautootjes met mama. En ook nog een keer waar je in 
moest zitten met een touw omhoog trekken en ook omlaag. 
Als lunch hadden we friet. En als laatste toen we weggingen hebben we nog een ijsje gekregen. 
In de bus terug was het heel leuk met moppen vertellen en toneelstukjes doen. Toneelstukjes in de 
snoepwinkel bijvoorbeeld of in de Albert Heijn, maar niet echt hoor het was in de bus.  
Dat was het volgens mij. 
Wat was volgens jou het leukste van de hele dag? 
De botsautootjes waren het leukste en de toneelstukjes in de bus. 
Heb je zelf nog iets te vertellen of heb ik iets niet gevraagd? 
We zijn ook nog in de bootjes geweest. En je hebt niet gevraagd of het leuk was met mama?  
En dat was heel leuk is mijn antwoord. 
Dank je wel Julie! 
Graag gedaan. 
 
 
Goede Doelen actie Flevoschool 
Dit schooljaar gaat de Flevoschool zich inzetten voor 
www.mybookbuddy.nl. 
My Book Buddy richt zich op het stimuleren en faciliteren van het (leren 
en) laten lezen van kansarme kinderen in ontwikkelingslanden. Of voor 
kinderen die getroffen zijn door natuurrampen of oorlogsgeweld.  
My Book Buddy heeft een programma ontwikkeld, waarin leesboeken en 
informatieve boeken centraal staan. My Book Buddy stimuleert het lezen 
door kinderbibliotheken op te zetten met boeken in eigen taal. 
  
De eerste actie die de Flevoschool gaat houden voor My Book Buddy is 
een sponsor lees-marathon.  
De leerlingen krijgen woensdag 3 oktober een brief met sponsorlijst mee naar huis. Per gelezen bladzijde 
of voor een totaalbedrag kunnen ouders en eventuele andere bekenden de leerlingen sponsoren.  

  
Op donderdag 11 oktober om 08.30 uur start de leesmarathon in de klas.  
De groepen 1,2 en 3 lezen tot 08.45 uur.  
De groepen 4, 5 en 6 lezen tot 09.00 uur. 
De groepen 7 en 8 lezen tot 09.15 uur.  
 
Het geïnde geld kan op maandag 15 oktober en woensdag 17 oktober mee naar 
school genomen worden. 

  
Laten we er samen voor gaan dat we met de Flevoschool dit jaar een mooi bedrag inzamelen zodat My 
Book Buddy veel boekenkasten kan vullen voor kinderen waarvoor lezen niet vanzelfsprekend is.  
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