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Jaargang 23 - 2018/2019 

Vrijdag 5 april  
 

P 

            Kopij kan ingeleverd worden via redactie@flevoschool.nl                            

 

Verjaardagen 
6 apr Noah  gr 3a, 7 jaar 
7 apr Kees  gr 8, 12 jaar 
8 apr Jake  gr 1/2c, 6 jaar 
9 apr Anouk  gr 6, 10 jaar 
10 apr Fay  gr 6, 10 jaar 
11 apr Sam  gr 8, 12 jaar 
13 apr Eva  gr 5, 9 jaar 
   
 
Allemaal hartelijk gefeliciteerd! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda  
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 
Di 14 mei 
 

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 
Schoolreis gr 1/2 
 
 
 
 

  
  

  
 
 
 
 
 
Nieuwe leerlingen 
De volgende kinderen hebben wij de afgelopen weken mogen verwelkomen als nieuwe leerling bij ons op 
school: 
 
Groep 1/2a: Valerie 
 
Wij heten Valerie van harte welkom en wensen haar 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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Pasen 
Donderdag 18 april vieren we het paasfeest op de Flevoschool.   
Het programma is iets anders dan in vorige jaren. Dit komt door de laatste CITO toetsdag in groep 8. Er 
is gekozen om het paasontbijt te veranderen in een paaslunch, waardoor alle groepen hieraan mee 
kunnen doen. Alle kinderen van de school (groep 1 tm 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 (jonge) 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 briefjes gaan in een 
grote hoed en elk kind trekt een lijstje. Met behulp van dit lijstje maakt elk kind een lunch voor een 
klasgenoot in een mooie zelf versierde (schoenen)doos. 
Tip: Denk dus vast aan het organiseren / regelen van een (schoenen)doos! 
 
Het programma: 
’s Morgens gaan de groepen 1 en 2 eieren zoeken op de Sijsjesberg. 
Groepen 3 en 4 hebben er een paasspeurtocht.  
De groepen 5, 6 en 7 hebben ‘s morgens het normale lesprogramma in de klas. 
Groep 8 : laatste dag CITO toets 
Het 10-uurtje wordt gewoon door iedereen zelf geregeld. 
Vanaf 12:00 worden de lunchdozen uitgedeeld en luncht elke groep in de eigen klas.  
De middag wordt in paassfeer in de eigen groep ingevuld.  
 
Het  mooie weer is al besteld, dus het wordt vast een prachtige en gezellige dag. 
De Paascommissie 

 

 

 

 

 

 

 
Verkoop boeken van maandag 8 april tot donderdag 18 april 

De leescommissie heeft wederom de schoolbibliotheek opgeschoond. De verouderde boeken maken plaats 
voor weer een heel nieuwe lading kinder- en jeugdliteratuur.  
De boeken die wij nu voor 1 euro per stuk aanbieden vinden wij niet meer geschikt voor op school. Maar 
zijn zeker nog goed lees/bruikbaar voor thuis.  
Kortom, wees er snel bij en sla je slag! Vanaf maandag 8 april tot donderdag 18 april staan de boeken in 
de hal. Het geld kunt in de doos op de bar doen. 
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Opa en oma-dag 
Woensdag 27 maart was het dan eindelijk zover. Onze opa en 
oma dag.  
Vanaf 8.30 uur stonden er heel veel hulpouders klaar om bij deze 
mooie dag te helpen.  
Buiten op het plein moest ook nog het een en ander versierd en 
klaargezet worden. Zo hebben de kleuters van groep 1/2b 
geholpen met het afzetten van de fietsenstalling. Heel goed 
gedaan allemaal.  
De eerste opa’s en oma’s kwamen rond half 10 al het schoolplein 
op lopen en omdat het zulk lekker weer was bleven heel veel opa’s 
en oma’s nog even buiten om van het zonnetje te genieten.  
 
Binnen in de hal begon het steeds drukker te worden en rond 
10.30 uur was het muisstil zodat Daniël iedereen welkom kon 
heten. Om 10.45 uur was het eerste lesmoment. Een aantal opa’s 
en oma’s mocht bij de gymzaal naar hun kleinkind kijken. Alle 
andere opa’s en oma’s gingen naar de verschillende klassen. 
 
In groep 3b mocht een opa het woord "zakmes" op het digibord 
schrijven. De hele klas begon te lachen want deze opa had het 
helemaal verkeerd geschreven. Hij had namelijk hele mooi blokletters geschreven maar het moest aan 
elkaar. Dus toen liet groep 3b even zien hoe het moest.  
De klassen zaten heel erg vol maar het was verschrikkelijk gezellig.  
Om 11.15 uur was de eerste les afgelopen en was het tijd voor een kleine koffie / thee pauze. Om 11.45 
uur begon het tweede lesmoment en dit duurde tot 12.15 .  
 
Als bedankje werden er nog flesjes met “Flevosap” uitgedeeld. 
Er waren een paar opa’s die het zo leuk gehad hebben bij ons op school dat zij nog even bleven om te 
helpen met opruimen.   
In totaal hebben wij ongeveer 270 opa’s en oma’s op bezoek gehad. De opa's en oma's vonden het leuk 
maar ook wij vonden het erg leuk om te organiseren.  
 
De opa en oma dag commissie 
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Schoolvoetbal 
Dit jaar begon op 20 maart het 53ste schoolvoetbaltoernooi bij SV Huizen. Op 
woensdag 20, 27 maart en 3 april werd er gestreden voor de finale.  
Zeker is dat de Flevoschool zich weer van zijn beste kant heeft laten zien. Of ze 
nou moeten hockeyen of voetballen, balgevoel hebben ze! 
Heel mooi samenspel met een winnaarsmentaliteit. Helaas waren niet alle 
woensdagen de weergoden ons goed gezind. Maar gelukkig zorgden de coaches 
van de Flevo-teams goed voor hun kroost. Tassen vol met lekkers. 
In ieder geval zijn een paar Flevoschoolteams door… Heel veel succes !!!  
Kom naar de finale en moedig ze aan. 
 
Op 5 april Finales Huizen voor Meisjes F1 en jongens F1 
 
Op 10 april Finales Huizen voor Meisjes E1, Jongens E1, Jongens D1 en Jongens D2 
 
Op 17 april Finales Gooi-Noord (alle Categorieën) 
 

 
Raad van kinderen 19 Maart 2019 
Ik ben Luca en ik zat in het groepje bij Kees, Pepijn en Frederick. Wij zijn bezig met de Raad van 
Kinderen, dat betekent dat wij bedrijven moeten helpen met een dilemma, wij moesten dit jaar de Lidl 
helpen en het dilemma was: “Hoe wordt Lidl de werkgever van de toekomst?” 
 
We gingen op 19 maart naar het winkelcentrum om mensen te interviewen. We gingen naar mensen toe 
om een paar vragen te stellen over hoe en wat Lidl allemaal doet. Bijvoorbeeld niemand wist dat alle 
producten van Lidl van eigen kweek zijn. We hebben het ook aan jongeren gevraagd. Toen we weer naar 
het midden moesten komen. Daarna gingen we weer naar school.  
 
Stagiair in groep 1-2b 
Mijn naam is Jesse van Zon en ik loop stage op de Flevoschool, ik woon zelf in Hilversum 
dus ik kom elke stagedag met de bus. Ik loop stage op maandag en dinsdag, mijn 
stagegroep is 1-2 B de groep van Juf Simone.  
Ik doe de opleiding onderwijs assistent op het Roc Hilversum, ik zit in mijn eerste jaar. 
Het is tot nu toe echt leuk. Zeker doordat ik nu mag stage lopen begint het echt.   
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Koningsspelen 2019 
Op vrijdag 12 april houden we de Koningsspelen. Dit jaar sluiten 
wij als Flevoschool aan bij de sportdag die er centraal in Huizen 
wordt georganiseerd. Deze spelen worden gehouden op de 
voetbalvelden van HSV de Zuidvogels.  
 
De kinderen van groep 1 t/m 4 kunt u tussen 8.00 uur en 8.30 
uur brengen op de voetbalvelden van HSV de Zuidvogels. Ook de 
kinderen van groep 5 t/m 8 verzamelen tussen 08.00 uur en 
08.30 uur bij de sportvelden maar moeten wel op de fiets komen omdat zij na afloop van de sportdag met 
de leerkracht en de hulpouders van deze groep weer naar school terugfietsen.  
 
Na aankomst kunt u uw kind op het hoofdveld afzetten bij de eigen leerkracht. Wees welkom om nog 
even te blijven en de opening met ons mee te beleven! Blijft u dan vanwege het grote aantal kinderen 
graag achter de reclameborden. Tussen 08.30 en 08.45 uur zal de opening worden verricht door Bart van 
der Vlist (bovenschools directeur Talent Primair) en Ronald Boom (wethouder Sport en Recreatie Huizen).  
 
Uiteraard verwachten wij uw zoon/dochter in sportkleding en wel in het Flevoschool sportshirt. Het is 
misschien wel leuk, gezien de Koningsspelen, om aan de outfit een oranje accent toe te voegen. Voor een 
10-uurtje wordt gezorgd maar het kan zinvol zijn om even wat extra drinken en eten mee te geven. De 
groepen 5 t/m 8 moeten in ieder geval ook zelf hun lunch meenemen.  
 
Omstreeks 12.15 uur is de sportdag afgelopen. De kinderen van groep 1 t/m 4 kunnen dan weer op het 
hoofdveld bij de eigen leerkracht worden opgehaald. De kinderen van groep 5 t/m 8 fietsen met hun 
leerkracht en hulpouders terug naar school. Zij zijn gewoon om 14.45 uur uit.  
 
De Flevoschool, de Kremmerd en ’t Morsje hebben vanaf heden een rookvrij schoolterrein!  
Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Er was 
op het schoolterrein al een stilzwijgende afspraak dat er 
niet gerookt werd maar de wens van de drie gebruikers 
van het terrein (De Flevoschool, de Kremmerd en ’t 
Morsje) was om dit toch te formaliseren. Daarom hebben 
wij vanaf heden een rookvrij schoolterrein. Er mag dan 
nergens meer op het schoolplein en het terrein aan de 
achterzijde van de school/opvang gerookt worden. Dit 
geldt voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens 
ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd.  
 
Waarom een rookvrij schoolterrein?  
Vanaf 2020 moeten alle scholen een rookvrij schoolterrein hebben. Wij als school en kinderopvang willen 
leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet 
roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving 
zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt ongewenst 
meeroken.  
 
Wij vragen u ook om zelf niet te roken buiten het schoolplein bij de ingang van het plein, bij het hek of in 
het zicht van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van leerlingen.  
Alvast onze dank voor uw medewerking! Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving voor 
onze kinderen.  
 


