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5 
Jaargang 23 - 2018/2019 

Vrijdag 7 december  
 

P 

            Kopij kan ingeleverd worden via redactie@flevoschool.nl                            

 

Verjaardagen 
11 dec Caro  gr 8, 12 jaar 
12 dec Bert   gr 6, 9 jaar 
13 dec Olle  gr 1/2c, 5 jaar 
  Mees  gr 1/2c, 5 jaar 
15 dec Robine  gr 4, 8 jaar 
16 dec Joep  gr 6, 10 jaar  
17 dec Alexander gr 4, 7 jaar 
18 dec Julian  gr 1/2c, 6 jaar 
  Daniëll  gr 3b, 7 jaar 
21 dec  Valentijn gr 8, 12 jaar  
  Carlijn  gr 8, 11 jaar 
  Daniël  gr 8, 11 jaar 
  
 
 
Allemaal hartelijk gefeliciteerd!  
 
   

Agenda  
Do 20 dec 
Vr 21 dec 
Ma 24 dec-vr 4 
jan 
Wo 9 jan 
Wo 14 jan 
Ma 21 jan-do 7 
feb 
Ma 28-di 29 jan 
Wo 6 feb 
Do 7 feb 
 
 
 
 

Kerstfeest 
Gr 1 tm 8 om 12.00 uur vrij 
Kerstvakantie 
 
AC-vergadering 
MR-vergadering 
Jaarproject 
 
Adviesgesprek VO groep 8 
AC-vergadering 
Presentatie jaarproject 
 
 

  
  

  
 
 
 
 
 
 
Nieuwe leerlingen 
De volgende kinderen hebben wij de afgelopen weken mogen verwelkomen als nieuwe leerling bij ons op 
school: 
 
Groep 1/2a: Lorenzo 
Groep 1/2b: Olivia 
 
Wij heten de kinderen allen 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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Feestelijke mijlpaal voor juf Hilde 
Vandaag is juf Hilde 25 jaar werkzaam in het onderwijs. Een 
bijzondere mijlpaal die haar klas uitgebreid met haar heeft gevierd. Er 
werd een prachtig boeket aan haar overhandigd en de klas was 
feestelijk versierd. Ook waren er nog heerlijke gebakjes.  
 

De klassenouders 
hadden dit samen 
met collega Hanneke 
perfect voorbereid. 
Hilde was enorm verrast en genoot van het feestje.  
 
Hilde, namens iedereen, gefeliciteerd met dit bijzondere 
moment! 
 
 
 
 

 
Sintfeest 
Dit jaar stond er opeens een tentje in de Flevoschool. Het bleek een piet van 
Sinterklaas te zijn, die graag in onze school wilde logeren. Hij vond het steeds 
zo ver fietsen naar het pietenhuis. En door op de Flevoschool te logeren in zijn 
tentje, was hij steeds snel in de buurt als hij ’s nachts weer schoencadeautjes 
moest rondbrengen in Huizen. Het pietje voelde zich steeds meer thuis op onze 
school. Het begon met een tentje en zijn slaapzak, daarna nam hij zijn sloffen, 
knuffel en wasteiltje mee. In de laatste week hing hij zelfs een waslijn aan zijn 
tentje om zijn pietenpakken aan te laten drogen. De kinderen vonden het maar 
spannend zo’n logé in de school, en stonden ’s ochtends steeds weer te kijken 
wat hij nu weer bij zijn tentje had gelegd.  

Op 5 december was het dan eindelijk zo ver, Sinterklaas zou komen! 
Maar….toen er slechts 3 pieten het plein op liepen, bleek er iets te missen! 
Waar is Sinterklaas, en wat doet die grote camper op het plein met die grote S 
erop?  

Meester Daniel maakte de logé piet wakker die nog in zijn tentje lag, en hij had 
de sleutel van de camper. Sinterklaas bleek in de camper te hebben gelogeerd!  

Eerst stak hij zijn hand uit het raam en toen zijn 
staf uit het dak, wat een gekke boel. Eindelijk 
kwam de Sint nog ietwat slaperig uit de camper. 
Maar toen alle kinderen liedjes voor hem zongen 
werd hij wakker en kon het feest beginnen. Sint 
en zijn 4 pieten zijn langs alle klassen geweest en 
hebben tekeningen ontvangen, 
voorleesverhaaltjes en liedjes gehoord, en 
natuurlijk pepernoten en cadeautjes uitgedeeld. 
Het was weer een mooi feest.  
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Sint-verrassing voor de kleuters 
Sinterklaas had naast de cadeautje die alle kinderen kregen ook nog een 
extra verrassing voor de kleutergroepen. Dankzij een genereus ouderpaar 
kon Sint de kleuters nog verrassen met allemaal nieuwe fietsjes voor op 
het schoolplein. De kinderen zijn er super blij mee en de fietsen zijn direct 
in gebruik genomen. 
 
Sinterklaas en het team bedanken deze ouders namens de kinderen van 
de groepen 1-2. 
 

 

 

Fotograaf gezocht 
 
Op 20 december tijdens het kerstdiner op school 
zijn we op zoek naar iemand die foto’s wil maken. 
Wie zou dit graag willen doen van 17.00 tot 19.30 

uur. Beloning een lekker glaasje Glühwein.  

Graag een bericht naar ac@flevoschool.nl  
 

mailto:ac@flevoschool.nl
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