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nummer 

11 
Jaargang 23 - 2018/2019 

Donderdag 18 april  
 

P 

            Kopij kan ingeleverd worden via redactie@flevoschool.nl                            

 

Verjaardagen 
19 apr  Livia  gr 7, 11 jaar 
20 apr  Stijn  gr 7, 11 jaar 
24 apr Juul  gr 6, 10 jaar 
29 apr Julia  gr 8, 12 jaar 
1 mei Julia  gr 8, 12 jaar 
3 mei Lily  gr 7, 11 jaar 
9 mei John  gr 1/2b, 6 jaar 
10 mei Sophie  gr 7, 11 jaar 
11 mei Floris  gr 1/2b, 6 jaar  
12 mei Tijn  gr 7, 11 jaar 
  Luca  gr 5, 9 jaar 
17 mei Sandro  gr 8, 13 jaar 
  Tijn  gr 1/2b, 6 jaar 
20 mei Kaïn  gr 1/2a, 5 jaar 
21 mei Isa  gr 4, 8 jaar 
22 mei Charlotte gr 3a, 7 jaar 
  Josephine gr 3b, 7 jaar 
23 mei Julius  gr 1/2b, 6 jaar 
 
 
 
Allemaal hartelijk gefeliciteerd! 
 
 
 
 

Agenda  
Vr 19 apr 
 
Ma 22 apr 
Di 23 apr-vr 3 mei 
Ma 6-di 7 mei 
Di 14 mei 
 
Wo 15 mei 
Ma 20 mei 
Ma 20 mei-Do 23 
mei  
Vr 24 mei 
Wo 29 mei 
 
Do 30 mei 
Vr 31 mei 
 
 

Goede vrijdag gr 1 t/m 8 
vrij 
Tweede Paasdag 
Meivakantie 
Schoolfotograaf 
Schoolreis gr ½ 
Verkeersexamen gr 7 
AC-vergadering 
MR-vergadering 
Avondvierdaagse 
 
Studiedag gr 1 t/8 vrij 
Teamverjaardag 
Vossenjacht 
Hemelvaartsdag 
Gr 1 t/m 8 vrij 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
Nieuwe leerlingen 
De volgende kinderen hebben wij de afgelopen weken mogen verwelkomen als nieuwe leerling bij ons op 
school: 
 
Groep 1/2a: Zita 
 
Wij heten Zita van harte welkom en wensen haar 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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Paasfeest 
In volle paasglorie werd vandaag het paasfeest op de 
Flevoschool gevierd. De groepen 1/2 zijn begonnen met eieren 
zoeken. De groepen 3/4 zijn vervolgens in het bos letters gaan 
zoeken en moesten daar woorden mee maken. Maar ook de 
groepen 5, 6, 7 en 8 hebben niet stil gezeten. In de hal 
stond een mand vol met eieren, de kinderen in de 
bovenbouw moesten raden hoeveel eieren er in de 
mand zaten. In elke klas was er 1 winnaar die een 
grote verrassing kreeg.  
 
Fijn paasweekend en heel fijne vakantie. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie o wie helpt de kinderen veilig over te steken? 
Ook komend schooljaar hebben we weer nieuwe klaar-overhulp nodig, 
zowel voor het oversteekpunt op de Naarderstraat als op de Nieuwe 
Bussummerweg.  
Na één cursusavond draai je al mee en het is maar eens in de twee weken 
een kwartiertje. Op die ochtend mag je kind ietsje eerder de klas in.  
Er zijn eveneens mensen nodig voor de kiss and ride strook, 
hiervoor is geen cursus nodig. Opa’s en oma’s zijn natuurlijk ook van harte 
welkom zich aan te melden! 
De eerst volgende cursusavond is dinsdag 7 mei, aanvang 19.30 uur op de 
Flevoschool. 
 
Voor aanmelding graag een mail naar onderstaand emailadres of meld je even bij de schoolleiding. 
Bedankt alvast! 
 
Namens de verkeerscommissie, 
Karin de Goede (moeder Valentijn groep 5) 
karin@studiohout.nl 
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Koningspelen 2019 
Voor het eerst sloten wij met de school aan bij de sportdag van de Huizer scholen van Talent Primair op 
de sportvelden van de Zuidvogels. 
De weersvoorspellingen gaven aan dat het een frisse dag zou worden maar dat het waarschijnlijk wel 
droog zou blijven. En dat was ook zo. Als het zonnetje er was, dan was het prima maar af en toe waaide 
er toch ook een koude bries over de velden. 
Na de gezamenlijke opening door het dansen op de Pasapas, het officiële Koningsspelenlied, zochten alle 
groepen hun speelveld en onderdeel op en kon er gestart worden. Er waren spelonderdelen waarin er 
tegen elkaar gestreden moest worden maar er waren ook onderdelen die gezamenlijk moesten worden 
uitgevoerd. Bij het wisselingen van de spelonderdelen was het soms wat onoverzichtelijk (de ene groep 
ging met de klok mee, de andere tegen de klok in) maar uiteindelijk kwam toch iedereen steeds bij het 
juiste onderdeel uit. 
Na een ochtend vol bewegen en sporten waren alle kinderen aardig uitgeteld. Na nog even met z’n allen 
de dag centraal te hebben afgesloten konden de kinderen van groep 1 t/m 4 lekker naar huis om bij te 
komen en stapten de kinderen van de bovenbouw op de fiets om nog voor het middagprogramma naar 
school te gaan. Daar werd een aangepast programma gevolgd. 
 
Wij kijken terug op gezellige en sportieve Koningsspelen! 
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Bezoek aan drukkerij Wilco 
Begin van dit schooljaar nodigde Frank van Zijl, vader van Wessel en Julia, de groepen 5 en 6 uit voor 
een bezoek aan drukkerij Wilco. 
Dinsdag 9 en 16 april was het eindelijk zover. Met hulp van ouders die de kinderen in de auto meenamen, 
waren we te gast in Amersfoort. 
Op school hadden we al, via een uitzending van Klokhuis, een voorproefje gehad. Maar de werkelijkheid 
was toch heel erg indrukwekkend. In groepen mochten we het gehele proces zien van een digitale 
aluminium print maken tot een echt gebonden boek. 
Tot slot kregen we allemaal ook nog een echt boek 
cadeau. 
Ouders, dank voor het rijden, Frank en Audrey, heel erg 
bedankt voor deze leerzame activiteit!  
Namens alle kinderen en leerkrachten van groep 5 en 6. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Geschreven door Lara groep 5  
Op dinsdag 9 april van 10 tot 12 gingen we naar de drukkerij van Frank de vader van Julia. De drukkerij 
heet Wilco en ligt in Amersfoort. We gingen in groepjes met auto`s naar de drukkerij. Toen we er waren 
kregen we limonade cake en uitleg over de drukkerij. 
Toen de rondleiding begon gingen we als eerst naar een koude ruimte. We zagen allemaal machines als 
eerst gingen we naar de inkt machine. 
We zagen hoe de letters gedrukt werden op het papier en hoe er een verhaal ontstond. Toen gingen we 
naar een vouwmachine die vouwden alle blaadjes tot een boek. Van dunne tot dikke van kleine tot grote 
ze waren er allemaal. 
Toen gingen we naar een ruimte waar ze gingen binden met draad  en machines natuurlijk. Als laatst ging 
de kaft er om heen hard of zacht. 
Toen we allemaal terug waren bij het verzamelpunt kregen we allemaal een boek Wombat en Vos 
avonturen in de stad. Daarna gingen we in onze groepjes weer naar school. 
 

mijn mening 
Ik vond het leuk en interessant. 
Het leukst vond ik de inkt machines. 
Ik zat in de auto met Julia, Puck en 
Eva. 

 

Lara  
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Schoolvoetbal update Finale Gooi-Noord  
De finales van het schoolvoetbal kampioenschap “Huizen” zijn geweest. Met veel plezier en 
inzet is er gespeeld. Helaas kan niet iedereen winnen, maar 2 Flevoschool-teams mogen zich 
kampioen van Huizen noemen. Jongens E2 en de meisjes E1. Gefeliciteerd met deze mooie 
prestatie!  
Afgelopen woensdag hebben zij wederom gestreden, nu in de finale van “Gooi-Noord”. 
 

Geschreven door kinderen uit groep 6 

De jongens van groep 6 hebben meegedaan aan Schoolvoetbal 2019! 
Eerst werden we kampioen van Huizen en daarna zijn we 3e geworden van Gooi Noord. 
We moesten tegen scholen uit Huizen en Laren. Bijvoorbeeld De Springplank en de Kamperfoelieschool.  
Julian en Boris 

 
Schoolvoetbalteam meisjes E1 Groep 5 en 6 
We hebben hard gestreden om de cup.  
Eerst werden we kampioen van Huizen en daarna zijn we 2e 
geworden van Gooi Noord. 
We zijn met 2 bekers naar huis gegaan. 
Elvira en Fay  
 
Flevoschool bij Nederlandse Kampioenschappen Schoolskiën in Zoetermeer 
Zaterdag 6 april stonden Julian (gr 6), Sebastiaan (gr 6) en Dominique (gr 5) al om 8 uur bij Snowworld 
in Zoetermeer klaar om mee te doen aan de Nederlandse Kampioenschappen Schoolskiën. Er deden dit 
jaar bij de basisscholen 25 teams mee en er hadden zich 130 kinderen ingeschreven.  
 
Het was er super koud! We zijn daarom snel met zijn drieën gaan inskiën. Het is toch even anders in de 
hal met sneeuw. Anders dan andere jaren, mochten we nu ook gewoon tijdens de wedstrijd blijven skiën. 
Dat is erg fijn, als je pas als één van de laatste aan de beurt bent.   
 
Iedereen vond het best spannend. Ze hadden een mooi parcours uitgezet. Als je zo laat in het traject 
start, heb je veel gladde plekken in het parcours. Dat was even wennen, maar gelukkig gingen we 
allemaal soepel naar beneden. Na de eerste ronde stonden we 14e. De tweede ronde deden we allemaal 
nog een tandje erbij en verbeterden we allemaal onze tijd. Uiteindelijk eindigden we als 11e. Aan het eind 
kregen we allemaal een tasje met een oorkonde en leuke gadgets mee.  
 
Het was een super leuke ervaring! Volgend jaar gaan we er weer voor!  
 
Groetjes, 
Dominique 
 
 


