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nummer 

7 
Jaargang 23 - 2018/2019 

Vrijdag 25 januari  
 

P 

            Kopij kan ingeleverd worden via redactie@flevoschool.nl                            

 

Verjaardagen 
26 jan  Noël  gr 3a, 7 jaar  
27 jan Semih  gr 1/2c, 6 jaar 
  Veerle  gr 1/2a, 5 jaar 
  Boet  gr 1/2a, 6 jaar 
28 jan Kiki  gr 7, 11 jaar 
1 feb Julie  gr 4, 9 jaar 
2 feb Finn  gr 3a, 7 jaar 
6 feb Alexandra gr 4, 8 jaar  
12 feb Jack  gr 1/2c, 5 jaar 
 
Allemaal hartelijk gefeliciteerd! 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Agenda  
Ma 28-di 29 jan 
Wo 6 feb 
 
Wo 13 feb 
Do 14 feb 
Vr 15 feb 
Ma 18-22 feb 
Ma 25 feb 
Di 26 feb 
Ma 4 mrt 
Wo 6 mrt 
Wo 20 mrt 
Wo 27 mrt 
 
 
 
 
 

Adviesgesprek VO gr 8 
Afsluiting jaarproject 
AC-vergadering 
Schoolschaken 
Rapport 
Studiedag gr 1 tm 8 vrij  
Voorjaarsvakantie 
10-minutengesprekken 
10-minutengesprekken 
MR-vergadering 
AC-vergadering 
Schoolvoetbal 
Schoolvoetbal 
Opa/oma-dag 

  
  

  
 
Nieuwe leerlingen 
Het volgende kind hebben wij de afgelopen weken mogen verwelkomen als nieuwe leerling bij ons op 
school: 
 
Groep 1/2b: Boet 
 
Wij heten Boet van harte welkom en wensen hem 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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Vogeltelling groep 6 
Vanmiddag werd er door groep 6 meegedaan aan de Nationale 
Tuinvogeltelling 2019. 
Met een echte tellijst waren de kinderen in groepjes druk de vogels in de 
tuin rondom de school aan het tellen. Het waren er best veel. 
Joep heeft meegedaan aan een reclamefilmpje. Leuk om te bekijken! 
https://www.youtube.com/watch?v=pwx2drDdWmM 

 

 
 
 
 
 
 
 
Jaarproject 
Het zal u niet ontgaan zijn, de school is voor het jaarproject omgetoverd in Zuid-Amerikaanse sferen met 
onder meer een paar honderd, door de kinderen, gemaakte papegaaien. Maar ook, speciaal door het 
Museon beschikbaar gestelde Zuid-Amerikaanse elementen, waaronder lianen, mangrovetakken, een 
authentieke indianenhoofdtooi uit de Amazone, visfuiken en een mierenvangfuik.  
 
Afgelopen maandag is het prachtige jaarproject officieel spetterend van start gegaan met een showcase 
in de centrale hal van de school, waarin verschillende Braziliaanse stijlen dans, waaronder Streetdance, 
Hip-Hop, Capoeira en de Samba werden opgevoerd. De kinderen hebben met veel bewondering gekeken 
naar het geweldige optreden. 
 
Op dinsdag was er een dansworkshop, geheel in Zuid-Amerikaanse 
sferen voor de groepen 1 t/m 5. Dat de kinderen kunnen dansen, 
dat werd meteen wel duidelijk. Ze hebben ervan genoten!  
 
Op woensdag was er voor de groepen 6 t/m 8 een dansworkshop 
bij Sportschool Rebel. Na een heerlijke wandeling door de sneeuw 
kwamen de groepen om 10.00 uur aan bij Sportschool Rebel. Hier 
stond Diego (dansleraar uit Brazilië) klaar om de kinderen een 
spectaculaire dansworkshop te geven. Hij heeft de kinderen 
verschillende dansstijlen, waaronder Capoeira, Hip-Hop en 
Streetdance geleerd, die allemaal veel voorkomen in Brazilië, waar 
overigens vooral veel op straat wordt gedanst. De kinderen hebben 
er veel plezier in gehad en leerde in korte tijd veel verschillende 
dansstijlen. Het was een geslaagde ochtend.  
 
Maar, er staat de komende weken nog meer op het programma 
rondom dit thema. Zo zullen alle klassen een proeverij houden met typisch Zuid-Amerikaanse vruchten. 
De kinderen moeten raden wat ze eten en dat zal nog best lastig zijn, want er staat onder andere 
Guanabana, Cherimoya en Peach Palm op de lijst.  
 
En tot slot. Vergeet u niet om alvast woensdag 6 februari tussen 12.00 - 13.00 uur in uw agenda te zetten 
om de afsluiting van het jaarproject met de kinderen mee te maken. Die dag mogen de kinderen verkleed 
naar school komen in het Zuid-Amerikaanse thema.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pwx2drDdWmM
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Interview met Nina (groep 8)  

Wat vind je van het jaarproject? 
Ik vind Zuid-Amerika een heel erg leuk thema je kan er van alles over leren. 
Wij van groep 8 hebben Chili gekozen. 
 
Hoe vond je de showcase met de diverse dansstijlen? 
Ik vond het dansoptreden er leuk uitzien en je leert in 5 min over de dans 
cultuur. 
De workshop bij Sportschool Rebel van Diego was ook echt super leuk! 
 

Wat heb je zelf bijgedragen aan het jaarproject?  
Wij hebben onze klas in groepjes verdeeld en zijn van alles gaan opzoeken over Chili, ons thema van het 
jaarproject; van gerechten tot de voetballers en de natuur. Samen Julia E, Julia M en Bibi hebben we 
Chileense gerechten opgezocht.  
 
Wat gaan jullie doen met de proeverij van exotische vruchten? 
Wij gaan zelf met onze groep naar de kleuters toe om hun allerlei vruchten te laten proeven uit Chili. 
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Kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar worden door Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek verschillende keren 
uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Voor welke onderzoeken worden kinderen in de 
basisschoolleeftijd uitgenodigd? En met welke vragen kunnen kinderen en ouders bij Jeugd en Gezin 
terecht? Meer informatie hierover biedt onderstaande tekst. 
 
 
Groep 2 
Alle kinderen uit groep 2 worden uitgenodigd voor een onderzoek op school door de doktersassistente. Zij weegt en 
meet het kind en onderzoekt de ogen en de oren. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt gekeken of een kind 
extra aandacht nodig heeft. Een afspraak bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige is mogelijk het gevolg. 
 
Groep 7 
Ook in groep 7 worden alle leerlingen op school gezien door de doktersassistente. Zij weegt en meet hen en 
onderzoekt de ogen en oren als er twijfels zijn over het zien of horen. Wanneer er naar aanleiding van dit onderzoek 
extra aandacht nodig is voor een kind, kan een afspraak bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige volgen. 
 
Oproep voor vaccinaties 
In het kalenderjaar dat kinderen 9 jaar worden, ontvangen zij een oproep voor twee vaccinaties; één tegen Difterie, 
Tetanus en Polio (DTP) en één tegen Bof, Mazelen en Rodehond (BMR). Daarnaast ontvangen meisjes, in het 
kalenderjaar dat zij 12 jaar worden, een oproep voor de inenting tegen baarmoederhalskanker (HPV). Deze inenting 
bestaat uit een serie van twee prikken.  
Wanneer een kind onvolledig is ingeënt, kunnen ouders voor de ontbrekende inentingen bij Jeugd en Gezin terecht. 
 
Vragen over de ontwikkeling  
Bij vragen over de groei en ontwikkeling van een kind kunnen ouders altijd contact opnemen met Jeugd en Gezin. 
Bijvoorbeeld bij vragen over taal/spraak, voeding, leefgewoonten, moeilijk gedrag, pesten, veiligheid, sport en 
beweging, seksualiteit, zindelijkheid, etc. In de meeste gevallen kan de jeugdverpleegkundige of jeugdarts hierbij 
voorlichting of advies geven. In sommige gevallen verwijzen zij door. 
 
Opvoedadvies 
Ook voor vragen over de opvoeding kan men terecht bij Jeugd en Gezin. De jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en 
gezins- en opvoedcoaches kunnen tips en hulp bieden om het opvoeden makkelijker te maken. Zij doen dat volgens 
de methode Triple P (Positief Opvoeden). Daarnaast zijn er de oudercursussen Positief Opvoeden, Opvoeden zo 
hou je het leuk en Communiceren met je puber. 
 
Extra onderzoek 
Naar aanleiding van vragen en/of problemen kunnen ook extra onderzoeken worden afgesproken. Dit kan op 
verzoek van het kind zelf, de ouder of bijvoorbeeld een leerkracht. Ook kinderen uit andere groepen kunnen dus ook 
in aanmerking komen voor een onderzoek bij de jeugdverpleegkundige of jeugdarts. 
 
Bereikbaarheid 
Jeugd en Gezin is op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur bereikbaar via een centraal nummer: (035) 692 63 50. 

Ook kan gebruik worden gemaakt van e-mail: info@jggv.nl. 
Meer informatie is ook te vinden op de website van Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek: www.jggv.nl.  

Agenda 

24 januari 2019: Start cursus “Opvoeden, zo hou je het leuk”  

Tijdens de vier bijeenkomsten durende cursus komen onder andere de volgende thema’s aan de orde: 

‘positief aandacht geven’, ‘positief sturen en grenzen stellen’ en ‘consequenties bij ongewenst gedrag’. 

Klik hier voor meer informatie en aanmelden via onze website.  

mailto:info@jggv.nl
http://www.jggv.nl/
https://www.jggv.nl/cursussen/opvoeden-zo-hou-je-het-leuk/
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 6 maart 2019: Start cursus “Positief opvoeden voor gescheiden ouders”  

Vind je het moeilijk om de draad weer op te pakken na de scheiding? Om je kind te helpen bij het omgaan 

met de gevolgen hiervan? Om beter te communiceren met je ex-partner, zodat conflicten zoveel mogelijk 

worden voorkomen? Je kunt deze vragen zelf proberen op te lossen, maar ook samen met andere ouders. 

Klik hier voor meer informatie en aanmelden via onze website. 

 7 maart 2019: In de reeks “SOS, Kinderen en emoties” de los te volgen workshop “BOOS” 

21 maart 2019: In de reeks “SOS, Kinderen en emoties” de los te volgen workshop “BANG” 

4 april 2019: In de reeks “SOS, Kinderen en emoties” de los te volgen workshop “BEDROEFD” 

Deze reeks workshops zijn bestemd voor ouders met kinderen van 2 – 12 jaar. De reeks bestaat uit drie los 

te volgen bijeenkomsten waarin elke keer een andere basisemotie centraal staat. 

Klik hier voor meer informatie en aanmelden via onze website. 

 

https://www.jggv.nl/cursussen/positief-opvoeden-gescheiden-ouders/
https://www.jggv.nl/cursussen/sos-kinderen-en-emoties/

