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Verjaardagen 
15 feb Frederick gr 8, 12 jaar 
  Max  gr 3b, 7 jaar 
16 feb Floris  gr 4, 8 jaar 
  Quint  gr 4, 8 jaar 
18 feb Casper  gr 6, 10 jaar  
21 feb Danique gr 6, 9 jaar 
23 feb Stijn  gr 8, 12 jaar 
27 feb Teun  gr 5, 10 jaar 
  Lilou  gr 6, 10 jaar 
28 feb Liv  gr 4, 8 jaar 
  Deau  gr 1/2c, 5 jaar 
1 mrt Sophie  gr 7, 11 jaar 
4 mrt Marie  gr 7, 11 jaar 
  Rolf  gr 5, 9 jaar 
5 mrt Juliën  gr 6, 10 jaar 
6 mrt Jill  gr 1/2c, 6 jaar 
  Tommy gr 4, 8 jaar 
  Jort  gr 3b, 7 jaar 
10 mrt Nikki  gr 5, 9 jaar 
15 mrt Féline  gr 1/2a, 6 jaar 
  Seb  gr 1/2c, 6 jaar 
  Jasmijn gr 3a, 7 jaar 
   
 
Allemaal hartelijk gefeliciteerd! 
 
 

Agenda  
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 
 
Wo 3 apr 
 
Vr 5 apr 
Ma 8 apr 
Wo 10 apr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiedag gr 1 tm 8 vrij  
Voorjaarsvakantie 
10-minutengesprekken 
10-minutengesprekken 
MR-vergadering 
AC-vergadering 
Schoolvoetbal 
Opa/oma-dag 
Schoolvoetbal 
Schoolvoetbal 
AC-vergadering 
Schoolvoetbal (finale) 
MR-vergadering 
Schoolvoetbal (finale) 
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opa en oma-dag  
woensdag 27 maart 

Kom een kijkje nemen op de school van uw kleinkind! 
 

Beste opa’s en oma’s, 
 
Hierbij nodigen wij u van harte uit om een kijkje te komen nemen op de school van uw kleinkind.  
Vanaf 10.15 uur staat er een heerlijk kopje koffie of thee voor u klaar.  
Daarna kunt u 2 lesmomenten bijwonen. Van 10.45 tot 11.15 uur en van 11.45 tot 12.15 uur. Tussen de 
lessen is er een koffiepauze ingelast.  
 
Kan er geen oma of opa komen, dan mag iemand anders uiteraard uitgenodigd worden (bv. tante of oppas); 
het is niet de bedoeling dat ouders deze uitnodiging overnemen. 
 

In verband met beperkte parkeercapaciteit bij de school 
is het handig als u door uw zoon/dochter wordt afgezet 
en om 12.15 uur weer wordt opgehaald. Komt u op de 
fiets, dan is er uiteraard genoeg ruimte om die te stallen.  
 
Houdt u er rekening mee dat de groepen 3, 5, 6, 7 en 8 
uitsluitend per trap te bereiken zijn. Tijdens de 
koffiemomenten is er alleen voor de minder validen een 
stoel beschikbaar. In de klassen is er voor iedereen een 
plek om te zitten. 
 
Natuurlijk zorgen wij voor voldoende begeleiding op 
school om al uw vragen te beantwoorden en u op deze 
bijzondere dag de weg te wijzen. 

 
Na afloop van het tweede lesmoment (om 12.15 uur) eindigt de schooldag voor iedereen en mag u uw 
kleinkind(eren) weer mee naar huis nemen.  
 
Het team en de activiteitencommissie hopen u op 27 maart te mogen verwelkomen op de Flevoschool, 
Bovenlangewijnseweg 4, 1272 BX Huizen 
 
Fietsenstalling 
Het voorjaar komt eraan en we kunnen weer allemaal op de fiets naar 
school. Achter de school hebben we een goede fietsenstalling voor 
iedereen. Zet de fietsen goed in de rekken, dan is er voldoende plaats. 
De overdekte fietsenstalling is gereserveerd voor de leerkrachten van de 
Flevoschool en de medewerkers van de Kremmerd. 
 
Schoolschaken  
Woensdag 13 februari j.l. heeft het jaarlijkse Schoolschaaktoernooi weer 
plaats gevonden.  
6 scholen, 13 teams en 57 basisschoolkinderen uit de middenbouw en bovenbouw hebben geschaakt om 
de felbegeerde wisselbokaal. Van starters tot gevorderden, iedereen was welkom.  
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Het toernooi begon om 13:45 op de Scholengemeenschap Huizermaat en om 16:30 eindigde het met de 
prijsuitreiking. Een partijtje duurde 15 minuten en als een partij dan niet in schaakmat was geëindigd, dan 
beoordeelde een onafhankelijke jury of er toch een winnaar was of dat de partij in remise eindigde.  
 
De herdersmat was dit jaar een effectieve zet die meerder keren werd ingezet en ook zagen we veel 
pionnen promoveren. 
Van de groepen uit de Middenbouw pakte de Maria Montessori de eerste plaats en van de groepen uit de 
Bovenbouw was het ook de Maria Montessori die de wisselbokaal won.  
 
Het eerste team van de Flevoschool eindigde op de derde plek, en daar mogen we trots op zijn! 
Gefeliciteerd aan alle schakers die hebben meegedaan. Het was een gezellige en sportieve middag. Ook 
veel dank aan de Gooische Schaakvereniging voor de goede organisatie. Op naar het volgende toernooi in 
2020.  

 
 
Afsluiting jaarproject 
Afgelopen woensdag 6 februari hebben wij het jaarproject afgerond. De kinderen mochten die dag 
verkleed komen in het Zuid-Amerikaanse thema en wij zagen een bonte verzameling aan Indianen, 
tijgers, apen, papegaaien en exotische vogels voorbij komen. In sommige klassen werden de kinderen 
geschminkt en zo werd het een heel kleurrijke ochtend met veel gezelligheid in alle klassen.  
Wij vonden het fantastisch om te zien hoeveel ouders om 12.00 uur aanwezig waren om met de kinderen 
de klassen langs te gaan om te bewonderen wat alle kinderen hadden 
gemaakt. Zo kwamen een keur aan geknutselde slangen, krokodillen, 
dolfijnen, vogels en schildpadden voorbij. Leuk om de enthousiaste reacties 
van de ouders te horen en zien. Het was een prachtige afsluiting van een 
geweldig jaarproject. 
Julius (uit 1/2B) zegt hierover: “De laatste dag van het jaarproject was heel 
erg leuk. Ik was verkleed als Indiaan en werd ook 
nog geschminkt. We hebben de hele ochtend 
leuke dingen gedaan en mochten ook naar 
Freek’s Wondere Wereld kijken, die in het teken 
stond van het Amazone gebied. Om 12.00 uur 
ben ik samen met mijn moeder de klassen rond 
gegaan en zag ik allemaal mooie geknutselde 
dieren.”  
 


