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nummer 

12 
Jaargang 23 - 2018/2019 

Vrijdag 24 mei  
 

P 

            Kopij kan ingeleverd worden via redactie@flevoschool.nl                            

 

Verjaardagen 
24 mei  Emilie  gr 1/2c, 6 jaar 
27 mei Elodie  gr 1/2c, 6 jaar 
  Olivier  gr 1/2b, 5 jaar 
28 mei Oscar  gr 7, 11 jaar 
29 mei Charlie  gr 1/2c, 5 jaar 
  Kylana  gr 7, 11 jaar 
30 mei Kayl  gr 1/2b, 5 jaar 
2 juni  Saar  gr 1/2b, 6 jaar 
4 juni Wessel  gr 6, 11 jaar 
5 juni  Matthijs  gr 3b, 7 jaar 
  Chris  gr 6, 10 jaar 
7 juni Amin  gr 4, 8 jaar  
8 juni Derk  gr 6, 10 jaar 
  Nynke  gr 4, 8 jaar 
15 juni Cato  gr 3b, 7 jaar 
17 juni Feline  gr 1/2c, 5 jaar 
  Guusje  gr 8, 12 jaar 
18 juni Wout  gr 3a, 7 jaar 
20 juni Valérie  gr 5, 9 jaar 
21 juni Oliver  gr 6, 10 jaar 
   
Allemaal hartelijk gefeliciteerd! 
 
 
 
 

Agenda  
Vr 24 mei 
Wo 29 mei 
 
Do 30 mei 
Vr 31 mei 
Wo 5 juni 
Ma 10 juni 
Wo 12 juni 
Ma 17 juni 
Wo 19 juni 
Do 27 juni 
Ma 1 juli/ di 2 juli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiedag gr 1 t/8 vrij 
Teamverjaardag 
Vossenjacht 
Hemelvaartsdag 
Gr 1 t/m 8 vrij 
AC-vergadering 
Tweede Pinksterdag 
Sportdag 
MR-vergadering 
Kleutervoetbal 
Ledenvergadering 
Pre-advies groep 7 
 
 
 

  
  

  
Nieuwe leerlingen 
De volgende kinderen hebben wij de afgelopen weken mogen verwelkomen als nieuwe leerling bij ons op 
school: 
Groep 1/2b: Levy, Noralie, Hanna  
Groep 1/2c: Floor, Olya 
 
Wij heten allen 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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Score Cito eindtoets 
De leerlingen van groep 8 hebben dit jaar weer een prima resultaat behaald op de Cito eindtoets. Waar 
het landelijk gemiddelde ligt op een score van 535,7 behaalde onze groep 8 een gemiddelde score van 
539,28 (het hoogst haalbare is 550). Een resultaat waar de kinderen en alle leerkrachten van de school 
trots op kunnen zijn. 
 
Avondvierdaagse: vriendjes, gezelligheid, stoeien en snoepjes 
Gelukkig kon de avondvierdaagse toch doorgaan. En wat een feest was het. 
Met ruim 120 kinderen uit groep 2 tot en met 8 was De Flevoschool goed 
vertegenwoordigd. Maar wat vonden ze er zelf eigenlijk van?  
De interviews zijn afgenomen met hulp van Dominique en Lara uit groep 5. 
 
Wessel uit groep 6 en Oscar uit 7 lopen de 10 kilometer. Wessel ziet voor en 
nadelen aan de 10 ten opzichte van de 5. ‘Ik loop met meer vriendjes dan 
vorig jaar, dat is een stuk gezelliger een nadeel is dat we later thuis zijn en 
dat het een stuk verder is’.  
Oscar vindt dat als je in groep 7 zit, je makkelijk de 10 kan lopen, al is het 
soms ook best een beetje zwaar. 
Een van de jongste 5 kilometer lopers is Floris uit groep 2. Hij loopt alle 
avonden mee en vond dinsdag de mooiste wandeling, ‘toen gingen we langs 
het water’. Het leukste vindt hij donderdagavond, want dan krijgt hij zijn 
allereerste medaille. Volgend jaar loopt hij zeker weten weer mee.  

Ook Do was er als kleuter al bij. In groep 1 en 2 liep zij mee 
op haar loopfiets. Dit jaar krijgt ze haar vijfde medaille. Of ze 
in groep 8 voor haar 8 e medaille loopt weet ze nog niet.  
Daphne uit groep 3 loopt iedere avond met haar vriendinnen 
Isis, Angela, Cato en Valerie. Op donderdag staan haar papa 
en zusje langs de kant om haar aan te moedigen.  
Volgens Lara worden er geen liedjes meer gezongen. ‘We 
kletsen gewoon met elkaar’. De jongens doen spelletjes 
onderweg en lopen een beetje te stoeien.  
Duidelijk wordt wel dat ze allemaal uitkijken naar 
donderdagavond. Gezelligheid met je vriendjes is leuk, 

snoepjes, bloemen en een medaille om je nek. Dat is toch echt waar ze het allemaal voor doen. 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

Omdat het ‘De Week van de 
Avond4daagse’ is, organiseert Avond 
4 Daagse Nederland op Instagram 
een fotowedstrijd. Iedereen mag 

meedoen: kinderen, scholen, maar 
ook jij als organisatie. Hoe doe je 

mee? Post deze week je foto van de 
Avond4daagse op Instagram en zet 

@avond4daagse_official & 
@A4D_Huizen in het bericht. Uit alle 
inzendingen kiezen we de winnaar. 
Deze mag zich de maker van ‘de 

mooiste Avond4daagse-foto van 2019’ 
noemen. De foto krijgt uiteraard ook 
een plaats op onze nieuwe website. 

 
Wat zou het tof zijn als we met zijn 
alle massaal foto's insturen en zo 

Avond 4 Daagse Huizen wint. 
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My Book Buddy goede doel project 
De zomervakantie staat al bijna voor de deur en dus is het tijd voor een 
nieuw boek! Voor het goede doel, My Book Buddy, gaan wij op 24, 25 en 
26 Juni een kinderboekenmarkt houden waar u boeken kunt kopen. In de 
week van 17 t/m 21 Juni kan uw kind kinderboeken inleveren bij de 
leerkracht die verkocht kunnen worden. De gehele opbrengst gaat naar 
My Book Buddy.  
 
My Book Buddy richt zich op het stimuleren en faciliteren van het ( leren en) laten 
lezen van kansarme kinderen in ontwikkelingslanden, of wanneer ze getroffen zijn 
door natuurrampen of oorlogsgeweld.  
 

Schoolreisje groep 1/2 
Op 14 mei was het weer zover. De groepen 1/2 gingen op schoolreisje. Dit jaar vertrokken de bussen 
richting Dierenpark Amersfoort. Onder luid gezang werden de kinderen uitgezwaaid door ouders en 
medeleerlingen. Het feest kon beginnen! 

Bij aankomst was het eerst tijd voor een 10-uurtje en konden de kinderen spelen in de aangrenzende 
leuke speeltuin. 

Onder leiding van een aantal ouders uit verschillende klassen, werden de kinderen opgesplitst in groepjes. 
Vervolgens ging ieder zijn eigen weg in het park. 

De kinderen genoten van alle dieren die ze zagen (van tijgers en apen, tot stokstaartjes en pinguïns). Ook 
het boemeltreintje en de vele speeltuinen in het park waren een succes. 

Na een heerlijke lunch met broodjes knakworst aangeboden door Catering `De Vijf Sterren`  werd de 
route over het park vervolgd. De kinderen keken hun ogen uit bij de exotische vogels en olifanten. We 
sloten af om 14.00 met een lekker ijsje voordat we met de bus terug naar school vertrokken. 

Een aantal viel in de bus in slaap, na de zeer geslaagde, gezellige dag!! 
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Verkeersexamen groep 7 
Geschreven door Maud en Chloé 

praktijkexamen 
We fietsten met de hele klas eerst naar de zenderkerk daarna begonnen de 
eerste kinderen op achternaam te fietsen eerst Mare, daarna Peer ,daarna 
Maud enzovoort.Iedereen ging in groepjes fietsen,maar wel groepjes die 
dicht bij je nummer zitten.We hadden ook best wel lastige stukjes. Bij de 
eerste stop was er iemand heel vervelend ,want  toen mog je niet naast elkaar fietsen.Toen we klaar 
waren ging je nog heel even een ontbijtkoek eten en appelsap of sinaasappelsap drinken.En daarna 
gingen we met de hele klas weer naar school toe. En toen we op school waren mochten we fijn meteen 
naar huis. Maar dat komt omdat we ongeveer om 12:00 begonnen om daar heen te gaan fietsen naar de 
zenderkerk.De volgende dag vroeg iemand of we waren geslaagd alleen dat was nog niet bekend 
gemaakt,maar de juf had het aan een meneer gevraagd en hij wist 
het ,want hij is daarvan van het 
veilig verkeer en toen, hoorde 
we dat iedereen was geslaagd 
en daar was iedereen best wel 
blij mee.  

 

  

                                
 
 
 
 
theoretisch examen 
We pakten ons chromebook.Daarvoor hadden we ook al twee oefenexamens 
gemaakt,dus we wisten sommige vragen al dat was best wel fijn. En we 
gingen de toets doen met best wel veel vragen ,maar dat maakt niet uit. Het 
was best moeilijk ,maar toch ook weer leuk dat komt ook wel een beetje 
omdat er filmpjes bij zaten. Heel veel kinderen dachten echt dat ze gezakt 
waren wij ook .En sommig zonder.Als je klaar was moest je gaan lezen en 
nadat iedereen klaar was hoorde wij de uitslag na een uurtje ongeveer. toen 
hoorde wij dat iedereen is geslaagd. daar waren best wel veel kinderen die 
dat leuk vonden. Na het verkersexamen mochten we niet meteen naar huis. 
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Verrijkingslessen 
Een stukje geschreven door Sophie en Oscar over de 2e serie verrijkingslessen die gegeven zijn door leerlingen van 
het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum aan een aantal leerlingen van groep 7. 

De afgelopen weken zijn wij aan de slag gegaan met het onderwerp natuurkunde. Het ging veel over 
vervuiling een hoogtepunt was bijvoorbeeld dat we werden ingedeeld in groepjes. Sommige waren de 
regering anderen een natuurorganisatie maar er was ook gewoon een standaard familie. Iedereen kreeg 
een budget (in nepgeld). De regering kreeg meer dan de 
familie. Sommige bedrijven gingen alleen maar voor het geld 
maar anderen gingen voor de natuur/wereld. Maar je wist niet 
wat welke keuzes er in de volgend ronde kwamen. Het was 
dus een beetje gokken. Uiteindelijk ging  iedereen voor de 
natuur! Behalve 1 organisatie die ging voor het geld. Het was 
de energiecentrale. Zij moesten wel voor het geld gaan want 
ze moesten nog 1500 euro overhouden voor hun 
werknemers!! Door hun keuzes ging de energie meter 
omhoog! En moesten wij nog meer geld uitgeven om het weer 
omlaag te krijgen! Sommige kwamen 1 euro tekort dan gaf de 
regering of energiecentrale hun geld. We hebben geleerd 
onderhandelen je mening met  argumenten te onderbouwen 
en dat als 1 iemand een keuze maakt dat invloed kan hebben op de hele wereld.  

Sophie  
Oscar  

 
Op woensdag 22 mei hebben we een filmpje gekeken over het leven in ISS dat is een ruimtestation waar 
astronauten wonen. 
Het leven in ISS moeilijk want je moet in beweging blijven 
dus moet je heel veel sporten want er is geen zwaartekracht 
en dat is niet goed voor je spieren. 
Daar is ook niet veel eten en drinken en daarom filteren ze 
hun urine en halen al het vieze eruit en dan hou je schoon 
drinkwater over dat ze dan opnieuw drinken. Dat hebben wij 
ook gedaan maar dan niet met urine maar met vies water. 
We kregen een flesje en moesten die door doormidden 
knippen toen moesten we de dop eraf halen en een stukje 
van een panty er op doen en met een elastiekje vastmaken. 
Vervolgens mocht je 3 dingen kiezen om in het deel van de 
fles met de panty. Daarna moest je er vies gebruikt dweil water in doen. De bedoeling is dan dat je water 
schoon wordt. Dit lukte gemiddeld. Uiteindelijk werd het een beetje kliederboel. 

Oscar  
Sophie  
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