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nummer 

9 
Jaargang 23 - 2018/2019 

Vrijdag 22 maart  
 

P 

            Kopij kan ingeleverd worden via redactie@flevoschool.nl                            

 

Verjaardagen 
22 mrt Niels  gr 6, 10 jaar 
23 mrt Maud  gr 7, 11 jaar 
24 mrt Valentijn gr 6, 10 jaar 
25 mrt Julian  gr 6, 10 jaar 
26 mrt  Youna  gr 8, 12 jaar 
  Joost  gr 1/2a, 6 jaar 
  Anna  gr 6, 10 jaar 
27 mrt Joep  gr 1/2c, 5 jaar 
  Jayson  gr 3b, 7 jaar 
28 mrt Thijmen gr 5, 9 jaar 
31 mrt Maud  gr 3a, 8 jaar 
1 apr Olaf  gr 8, 12 jaar 
4 apr Emma  gr 6, 10 jaar 
5 apr Marnix  gr 5, 10 jaar 
   
 
Allemaal hartelijk gefeliciteerd! 
 
 
 
 

 
Agenda  
Wo 27 mrt 
 
Wo 3 apr 
 
Vr 5 apr 
Ma 8 apr 
Wo 10 apr 
Vr 12 apr 
Di 16 apr-do 18 apr 
Wo 17 apr 
 
Do 18 apr 
Vr 19 apr 
 
Ma 22 apr 
Di 23 apr- vr 3 mei 
Ma 6 - di 7 mei 

Opa/oma-dag 
Schoolvoetbal 
Schoolvoetbal 
AC-vergadering 
Schoolvoetbal (finale) 
MR-vergadering 
Schoolvoetbal (finale) 
Koningsspelen 
Cito eindtoets gr 8 
Schoolvoetbal finale Gooi 
Noord 
Paasfeest 
Goede vrijdag gr 1 t/m 8 
vrij 
Tweede Paasdag 
Meivakantie 
Schoolfotograaf 
 

  
  

  
 
 
Nieuwe leerlingen 
De volgende kinderen hebben wij de afgelopen weken mogen verwelkomen als nieuwe leerling bij ons op 
school: 
 
Groep 1/2a: Casper en Luc 
Groep 1/2B: Jonas 
Groep 1/2c: Sophie en Melody  
 
Wij heten Casper, Luc, Jonas, Sophie en Melody van harte welkom en wensen hen een leerzame, maar 
bovenal fijne tijd op De Flevoschool. 

mailto:redactie@flevoschool.nl
mailto:redactie@flevoschool.nl
https://www.gymspullen.nu/onze-scholen/flevoschool-huizen
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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 

 
Opvolger opmaak Even Flevo gezocht 
Zo’n 14 maal per schooljaar verschijnt de Even Flevo. Graag houden we u als 
ouder op de hoogte van activiteiten van uw kind bij ons op school of 
anderszins berichten en mededelingen.  
De afgelopen 3 jaar heb ik met plezier de opmaak hiervoor verzorgd. Mijn 
zoon Jurre zit in groep 8 en gaat na dit schooljaar de Flevoschool verlaten. 
We zijn zodoende op zoek naar een opvolger. 

De opmaak is ca. een uur werk per editie. U krijgt de teksten aangeleverd van leerkrachten en ook 
behulpzame ouders of leerlingen. Het is leuk om te maken en op deze wijze bent u op een andere manier 
betrokken bij de Flevoschool.     
Heeft u interesse of wilt u wat meer details weten, dan kunt u zich wenden tot Daniël van den Berg. 
Dit kan persoonlijk of via de mail op directie@flevoschool.nl . We zien uw reactie graag tegemoet. 
 
Laila, redactie Even Flevo   
 
  

mailto:directie@flevoschool.nl
mailto:directie@flevoschool.nl
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Koningsspelen/Pasen/Teamverjaardag 
In de jaarplanning staat aangegeven dat wij de Koningsspelen en de 
Teamverjaardag op vrijdag 12 april zullen vieren. Hierin gaat een wijziging 
plaatsvinden.  
Wij sluiten op vrijdag 12 april met onze school aan bij de sportdag die er 
georganiseerd wordt door de buurtsportcoaches en de Huizense scholen van 
stichting Talent Primair. Dit wordt een super leuke happening met meer dan 
1.200 leerlingen op de sportvelden van De Zuidvogels. Deze sportochtend duurt 
tot 12.00 uur. De leerlingen van groep 1 t/m 4 zijn daarna vrij, de kinderen van 

de groepen 5 t/m 8 gaan terug naar school en volgen daar nog het middagprogramma. Zoals gebruikelijk 
op de vrijdag. 
Via Parro is inmiddels al door de klassenouders gevraagd of er ouders willen ondersteunen bij deze 
feestelijke dag. 
Door mee te doen aan deze happening is er geen ruimte op deze dag om ook de Teamverjaardag te 
vieren. De Teamverjaardag wordt daarom verplaatst naar woensdag 29 mei. Op deze dag zullen alle 
leerkrachten hun verjaardag vieren, zowel gezamenlijk als in de eigen groep. U zult hier op een later 
moment verder over worden geïnformeerd. 

 
Op donderdag 18 april staat het paasfeest gepland. Aangezien op deze dag ‘s morgens in groep 8 ook de 
laatste onderdelen van de Cito Eindtoets worden afgenomen, wordt de invulling van deze dag anders dan 
u van ons gewend bent. De gebruikelijke vossenjacht, waarbij de leerlingen van groep 8 zich verstoppen 
in het bos bij de Sijsjesberg, zal verplaatst worden naar de Teamverjaardag. Hierdoor kunnen zij zich 
volledig concentreren op het maken van de Cito Eindtoets. Vanuit de paascommissie zult u hieronder 
verder worden geïnformeerd over de invulling van het paasfeest. 
 
Paasfeest op de Flevoschool 2019 
Donderdag 18 april vieren we het paasfeest op de Flevoschool.   
Dit jaar is anders dan andere jaren. Dit komt door de laatste CITO dag in groep 8. 
We hebben besloten om het paasontbijt te veranderen in een paaslunch, waardoor 
alle groepen hieraan mee kunnen doen. Alle kinderen van de school (groep 1 t/m 8) 
lunchen deze dag dus op school onder begeleiding van de leerkracht.  
Op maandag 8 april krijgen de kinderen een eet-wensen-lijst uitgedeeld waarop zij 
hun ideale lunch kunnen samenstellen. De jongere kinderen stellen dit lijstje samen met hun vader of 
moeder op. Deze lijstjes moeten voor donderdag 11 april weer ingeleverd worden in de klas. De lijstjes 
gaan in een grote hoed en elk kind trekt een lijstje. Met behulp van dit lijstje maakt elk kind een lunch 
voor een klasgenoot. Tip: Denk dus alvast aan het regelen van een schoenendoos!  
 
Groetjes van de paascommissie 
 
Uitstroom groep 8 
Inmiddels hebben alle kinderen van groep 8 zich aangemeld bij hun school van voorkeur binnen het 
Voortgezet Onderwijs. Helaas was er één leerling uitgeloot maar zij kon gelukkig snel herplaatst worden. 
Onze kinderen stromen volgend jaar uit naar de volgende scholen in het Voortgezet Onderwijs. 
In Bussum naar het Sint Vitus College, het Goois Lyceum, het Willem de Zwijger College en de Fontein. 
In Huizen naar het Erfgooiers College en Huizermaat 
In Laren naar Laar en Berg. 
En in Utrecht naar Academie Tien. 

 
In april volgt nog het maken van de Eindtoets en dan gaan de kinderen van groep 8 hun laatste 
maanden bij ons op school in. Daarin zijn nog genoeg leuke en spannende zaken zoals het afronden van 
de Raad van Kinderen en de uitvoering van de musical. 
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Flevoschool door naar NK Schoolskiën in Zoetermeer 
We begonnen met twee keer slalom-trainen: de eerste training werd gegeven door Annelies (oud gymjuf 
van De Flevoschool) en de tweede training door Rudi. Tijdens de tweede training werden de tijden van 
ieders slalom opgeschreven, op die tijden werden de teams ingedeeld.  
 
Helaas werden de teams kleiner dan voorgaande jaren, omdat de slalomwedstrijd (voorronde) in de 
ochtend werd gehouden, tegelijk met de andere sporten zoals hockey. Hierdoor konden bijvoorbeeld 
Sophie, Robine, Maud, Luca, Kyan, Oscar, Tom, Valentijn, Jurre en Joppe niet meer meedoen.  
 
De volgende kinderen van de Flevoschool deden uiteindelijk op zaterdag 16 maart aan de voorronde mee: 
 

Team 1: Sebastiaan (gr 6), Dominique (gr 5) en Julian 
(gr 6) 
Team 2: Olaf (gr 8), Finn (gr 6) en Robin (gr 3) 
Team 3: Jort (gr 3)  
 
Team 1, waar Finn bij aansluit, heeft zich geplaatst voor 
de landelijke Finale in Zoetermeer op 6 april! 
 
Tijdens de voorronde heeft Olaf één van de snelste 
tijden geskied waar we heel trots op zijn! 
 
We hopen dat we met team 1 op 6 april met de beker 
naar huis gaan!  
 
Groetjes, Julian (groep 6) 

 
 
Opa Sieg op bezoek in groep 6 
Donderdag 21 maart kwam opa Sieg op bezoek in groep 6. Hij 
vertelde over zijn leven als oorlogskind en zijn onderduiktijd in de 
2e wereldoorlog. 
Vooraf hadden de kinderen een grote, lange vragenlijst 
opgesteld. Op alle vragen kwam een antwoord. 
Een indrukwekkende gastles om nooit meer te vergeten. 
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Verrijkings-verslag: 
Geschreven door Annemijn & Sophie, groep7  

 

 
Gemeentelijk Gymnasium Hilversum:  
 
Sinds kort krijgen wij lessen van Gymnasiumleerlingen op de woensdagochtend. Dit vindt iedereen erg 
leuk!! Je kon je er zelf voor opgeven. We krijgen vakken zoals scheikunde en wiskunde. Nu zijn we bezig 
met priemgetallen. We moesten bijvoorbeeld priemgetallen uit een vak halen met getallen tot 150. We 

gingen ook een ganzenbord maken met priemgetallen. Bij sommige liep dit wel op tot 357!!😲Ook deden 

we spelletjes, bijvoorbeeld noem het 8e priemgetal! En dan gingen wij als groep liggen in de vorm van 

dat priemgetal, maar je moest het getal wel eerst raden...😂😮. In totaal zijn het 7 lessen. We doen er 3 

met het onderwerp priemgetallen en het volgende onderwerp (waar we het de komende 4 lessen over 

gaan hebben) is een verrassing!! (ook voor ons)🎉🐥  

 
EHBO(de verrijking zelf,⇧is extra): 

 
Het blok programmeren, proefjes en Plannex (een programma) zijn alweer 
voorbij! We gingen stemmen en de uitslag werd bekend…. EHBO!! Het hele 
groepje kreeg een werkboek en een tekstboekje van het Oranje kruis. Er zijn 
6 blokken. Als een blok af is maken we er een toets over. Iedereen is nu bezig 
met een presentatie, we doen het in groepjes of alleen. Het onderwerp gaat 
over het menselijk lichaam. Denk aan spijvertering, zenuwen of organen.  
Verder over de lessen zelf:´Er zijn 2 groepen, maar de ene groep is eerder 
begonnen dan de ander. Je kan er ieder half jaar bij komen of uitgaan. De 
lessen worden gegeven door juf Yolanda.´  
We doen dit al langer, in groep 3 deden we ruimtelijk inzicht met bouwen enz. 
In groep 4 deden we plannex in groep 5 ook gedeeltelijk. Daarna deden we 
Bomberbot, dat is een programma om te leren programmeren. Nu dus het oranje kruis,EHBO. We leren 

reanimeren en mensen van de weg halen als er een ongeluk is gebeurt. Wij vinden het leuk😄!! 

 
Annemijn & Sophie, groep7 
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Flevoschool 
voorleeswinnaar 
Valentijn (gr. 8) 

heeft meegedaan 
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Kids Kledingbank 
De Hervormde gemeente Huizen organiseert 2 x per jaar een kledingbank voor ouders van baby's en 
kinderen in de leeftijd van 1 tot ongeveer 14 jaar. Het doel van de Kids kledingbank is om kosteloos goed 
bruikbare baby- en kinderkleding en -schoenen aan te bieden aan gezinnen die dit hard nodig hebben 
maar dit zelf (op dit moment) niet (meer) kunnen betalen.  
 
De volgende Kids Kledingbank staat gepland op zaterdag 6 april van 10.00 - 13.00 uur in de Zenderkerk, 
Borneolaan 30. Bent u hard op zoek naar kleding voor uw opgroeide kinderen? Maar heeft u op dit 
moment even geen financiële middelen om deze kleding aan te schaffen? Van harte welkom bij de Kids 
kledingbank op zaterdag 6 april as! 
 
U kunt ook kleding inbrengen. Uw (gewassen) baby- en kinderkleding en schoenen kunt u inleveren bij de 
Zenderkerk op donderdagavond 4 april van 19.30 - 21.00 uur en op vrijdagmorgen 5 april van 8.30 - 
10.00 uur. Alvast hartelijk dank! 
 
Hartelijke groeten, 
namens de Kids Kledingbank, 
Linda Kooij 
 
 


