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nummer 

14 
Jaargang 23 - 2018/2019 

Vrijdag 12 juli  
 

P 

            Kopij kan ingeleverd worden via redactie@flevoschool.nl                            

 

Verjaardagen 
12 juli Oscar   gr 8, 12 jaar 
13 juli Manouk  gr 8, 12 jaar 
  Elvira   gr 6, 10 jaar 
14 juli Eirinn   gr 4, 8 jaar 
16 juli Joya   gr 7, 11 jaar 
18 juli Isis   gr 3a, 7 jaar 
  Paul   gr 3a, 7 jaar 
19 juli Benjamin  gr 1/2a, 5 jaar 
24 juli Pepijn   gr 1/2b, 6 jaar 
  Lotte   gr 5, 9 jaar 
  Veerle   gr 5, 9 jaar 
25 juli Elanur   gr 1/2a, 6 jaar 
  Cato   gr 1/2a, 6 jaar 
28 juli James   gr 5, 9 jaar 
29 juli Peer   gr 7, 11 jaar 
30 juli Chloé   gr 7, 11 jaar 
31 juli Waldemar  gr 1/2a, 6 jaar 
 
Allemaal hartelijk gefeliciteerd! 
 
 
 
 
 
 

Agenda  
Ma 26 aug 
 
Di 27 aug 
Ma 2 sept 
Di 3 sept 
Wo 4 sept 
Do 5 sept 
Ma 9 - wo 11 sept 
Di 10 sept 
 
Wo 11 – vr 13 sept 
Do 12 sept 
Ma 23 sept 
Wo 25 sept 
 

1e schooldag nieuw 
schooljaar 
Info-avond groep 7 en 8 
Verkeersweek 
Info-avond groep 3 en 4 
AC-vergadering 
Info-avond groep 5 en 6 
Kamp groep 7 
Info-avond groep 1 en 2 
Schoolreis gr 5 en 6 
Kamp groep 8 
Schoolreis gr 3 en 4 
MR-vergadering 
Studieochtend gr 1 t/m 4 
vrij 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 
Dank u wel en fijne vakantie 
Wij danken alle ouders heel hartelijk voor de fantastische inzet het afgelopen schooljaar. Tal van 
activiteiten kunnen wij niet realiseren zonder uw hulp! Het team en directie zijn blij met de betrokkenheid 
van velen. Bestuur, directie, het team en de redactie van de Even Flevo wensen u allen een fijne vakantie 
toe en zien u graag allemaal op maandag 26 augustus om 08.30 uur weer op school.  
 
  

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

Di 27 aug Groep 7 en 8 

Di 3 sept Groep 3 en 4 

Do 5 sept Groep 5 en 6 

Di 10 sept Groep 1 en 2 

 
Vakantie- en studiedagen schooljaar 2019-2020 
 

Herfstvakantie ma. 21-10 t/m vr. 25-10 

Kerstvakantie ma. 23-12 t/m vr. 03-01 

Voorjaarsvakantie ma 17-02 t/m vr. 21-02 

Paasvakantie vr. 10-04 t/m ma. 13-04 

Meivakantie ma. 20-04 t/m vr. 01-05* 

Bevrijdingsdag di. 05-05 

Hemelvaart do. 21-05 t/m vr. 22-05 

Pinksteren ma 01-06 

Zomervakantie ma. 06-07 t/m vr. 14-08 

 
* Let op! De meivakantie wordt verlengd tot en met 5 mei. Dit komt door de koppeling vaneen studiedag 
op 4 mei (zie hieronder) en Bevrijdingsdag op 5 mei. 
 
Studiedagen 

Studieochtend wo 25-09 Groep 1 t/m 4 vrij 

Studiedag ma 04-11 Groep 1 t/m 8 vrij 

Studieochtend vr 06-12 Groep 1 t/m 4 vrij 

Studieochtend wo 15-01 Groep 1 t/m 4 vrij 

Studiedag vr 14-02 Groep 1 t/m 8 vrij 

Studiedag vr 04-05 Groep 1 t/m 8 vrij 

Studieochtend vr 29-05 Groep 1 t/m 4 vrij 

 
Vrije momenten 

Vrijdag voor kerstvakantie  vr. 20-12 groep 1 t/m 8 vanaf 12.00 uur vrij 

Vrijdag voor zomervakantie  vr. 03-07 groep 1 t/m 8 vanaf 12.00 

 
OPROEP Klaarover 

We zijn op zoek naar klaarovers. Met de huidige bezetting kunnen 
we niet garanderen dat er elke ochtend klaarovers en kiss & ride bij 
school staan. De nood is hoog dus meld je aan!  
Klaaroveren is een eenvoudige klus waar je je eigen én andere 
kinderen een groot plezier mee doet. 1x per 14 dagen heb je 15 
minuten dienst. Meer niet.  

Je kinderen kunnen dan eerder hun eigen klas in dus ook dat is geregeld.   
Voor het nieuwe schooljaar zoeken we voor de tweewekelijkse shift:  
- 2 personen voor Kiss & Ride (dag nog te bepalen)  
- 1 persoon voor klaarover post Naarderstraat op woensdag  
- 2 personen voor klaarover post Nieuw Bussumerweg op maandag  
- 1 persoon voor klaarover post Ni euw Bussumerweg op donderdag    
We zien graag jullie aanmeldingen tegemoet via Karin de Goede (06-27140531 ) of Marjolein Drijkoningen 
(06-15074040).  
Alvast hartelijk dank, de Verkeerscommissie   
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Bijna zomervakantie!! 
Nog maar een paar weken en dan begint de zomervakantie weer. Even 
niet meer om 8.30 uur op school zijn... Maar toch is het belangrijk dat de 
kinderen wel blijven oefenen met lezen. 
Ter bevordering van lezen in de vakantie start de Flevoschool een 
wedstrijd: wij zijn op zoek naar de foto waarop jij kunt laten zien hoeveel 
je van lezen houdt en hoe je dat het liefste 
doet. In de vakantie kom je vast mooie, gekke en bijzondere plekken 
tegen, waar je lekker een boek kunt lezen. Stuur een foto waarop jij aan 
het lezen bent naar suzanne@flevoschool.nl. Uit de inzendingen kiezen we na de vakantie de leukste, 
gekste of mooiste foto! 
 
My Book Buddy  
Afgelopen schooljaar hebben de kinderen van de Flevoschool geld ingezameld 
voor My Book Buddy. Dit goede doel 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. My Book 
Buddy zet kinderbibliotheken op met boeken in de eigen taal van deze 
kinderen. 
  
Door de acties die wij als school hebben gehouden waaronder de leesmarathon, hebben de kinderen een 
fantastisch bedrag bij elkaar gebracht van €4850.  
Op Maandag 8 Juli werd de cheque overhandigd aan Cathy Spierenburg van My Book Buddy. Met dit 
bedrag kunnen bijna 500 kinderen worden geholpen. Dit is geweldig en mogen wij als school allemaal erg 
trots op zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geschreven door My Book Buddy 

Vorige week kwam in het nieuws dat kinderen steeds minder lezen. De kinderen van de Flevoschool 
hebben het tegendeel bewezen. Zij haalden het ongelooflijke bedrag van € 4850 voor My Book Buddy. 
Ouders, familie en vrienden hebben door hun financiële ondersteuning ervoor gezorgd dat het goede doel 
van dit jaar een groot succes is geworden. Het team van de Flevoschool 
organiseerde en faciliteerde de leesactiviteiten. My Book Buddy dankt 
iedereen voor alle inspanningen en bijdragen. In het najaar gaan we in 
Libanon in een vluchtelingenkamp in de Beeka vallei boekenkasten 
plaatsen, die vullen met Arabische en Engelse boeken, kinderen 
ontvangen een tasje om elke week een ander boek mee te nemen en 
samen met familie te lezen. Ze leren het My Book Buddy lied en gaan op 
school aan de slag met de mooie verhalen en informatie uit de 
bibliotheek. Dankzij hun My Book Buddy vriendjes van de Flevoschool 
wordt de wereld van deze kansarme kinderen groter en gezelliger.  
 

mailto:suzanne@flevoschool.nl
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Eindejaarsfeest 
Op vrijdag 5 juli was het schoolplein omgetoverd tot een heus 
sportveld. Het thema dit jaar was "Sporty Flevo". Velen hebben 
zich goed verkleed aan de hand van dit thema. We hebben 
voetballers gezien, maar ook ballerina's, karate jongen, 
hockeymeiden, denksporters etc. Op de Flevoschool is het een 
leuke traditie een eindejaarsfeest te organiseren en we hebben 
ook dit jaar niet veel veranderd. 
Wel kijken wij als commissie positief kritisch naar de invulling 
van het hele feest, de duur, de aankleding, het eten, de 
verschillende activiteiten op het plein zelf. Het zou leuk zijn elk 
jaar iets vernieuwends neer te kunnen zetten of te kunnen 
regelen, dit jaar hadden we een echte bokstrainer, die jong en 
oud een lesje boksen heeft geleerd. Ook de optredens dit jaar waren van hoge kwaliteit. Alle groepen 
hebben wat leuks weten neer te zetten en het publiek was enthousiast. 
Het water, de wijn, het bier en de frisdranken zijn weer goed verkocht. Het overheerlijke eten en de 
borrelhapjes werden verzorgd door Catering De Vijf Sterren. Voor degenen die thuis van tevoren al 
hadden gegeten, jullie hebben wat gemist! De (gratis) ijsjes en chips waren ook weer in trek. Alle 
kinderen mochten dit zelf 'kopen' bij de desbetreffende ijscokar of chipstafel. Ook de opblaasattributen 
(gladiatorring en schietschijf) zijn massaal bezocht door de kinderen!  
De kinderen hebben wederom genoten van de avond. 
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Musical “FEEST” en het afscheid van groep 8 
Dinsdag werd de eindmusical van groep 8 opgevoerd in een bomvolle zaal in het Singer in Laren. Op 
spetterende wijze hebben de kinderen de musical met de titel “Feest” aan ouders, opa’s, oma’s, 
familieleden, vriendjes, vriendinnetjes en natuurlijk het Flevoschool-team laten zien. En wat voor feest zou 
het eigenlijk worden………. 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De musical Feest! 
Geschreven door Joppe en Olaf 

Het begon allemaal met het de rollen verdelen. Dat deden we samen met Bregje en juf Brenda. Toen 
moesten we heel veel oefenen voor ons script. En we hebben met de klas ook nog extra grappen 
bedacht. De eerste week kwamen Amber de zus van Nina en Melanie de moeder 
van Julia ons helpen om dansjes te leren. Na 2 weken oefenen wist bijna onze 
hele klas het script en liedjes uit hun hoofd. de dansjes moesten we nog wel er 
blijven instampen.Dat ging altijd nog moeilijk maar bij de musical hebben we 
laten zien dat we het wel konden en dat is helemaal gelukt! Meester Pierre kwam 
ook helpen en die kan nog steeds heel goed muziekles geven en het was heel 
erg leuk dat hij ons wilde helpen. De moeder van Nina is kapper en die ging ons 
haar doen voor op de projector. nadat we allemaal kleur in ons haar hadden 
maakten wij de video af en gingen we even later weer oefenen met dansen. Ook 
moesten we nog oefenen voor de kleuters op woensdag. Alleen de liedjes omdat 
het anders veel te lang werd Donderdag en vrijdag was heeeeel veeeeel oefenen!!!op maandag moesten 
we de eerste 9 scènes doen voor groep 4 tot en met 7. En op dinsdag hadden we generale in het Singer 

…een 
Horrorfeest? 

…een 
Gamefeest? 

…een 
Sportfeest? 

…een 

Dansfeest? 

…uiteindelijk wordt het een groep 8 herinneringen Flevoschool feest! 
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die duurde maar liefst 3 uur. Die avond moesten we er om 18:45 zijn om je omtekleden 
het was best spannend.maar uiteindelijk ging het heel goed en Jeroen de vader van 
Sandro had ook heel erg zijn best gedaan om er een supercoole film van te maken. Na 
het optreden kregen we de glossy van meester Daniël en juf Inez en hebben we alle 
juffen en meesters gedag gezegd.  
Het was een heel leuk afscheid van de Flevo!!! 
Groetjes Olaf en Joppe 
 

 

 

 

 

 

 

Woensdagochtend hebben de kinderen van groep 8 op het schoolplein 
definitief afscheid genomen. Via een grote erehaag van Flevo-kinderen 
verlieten de groep 8-ers het schoolplein. Door de boxen knalde het 
swingende topnummer van de musical “Uptown funk you up”.  
Op naar een nieuwe levensfase, het Voortgezet Onderwijs, ze zijn Flevo-
af! Succes lieve kinderen, een hele fijne vakantie en heel veel plezier 
straks op de middelbare. 
 

Lieve ouders, bedankt voor jullie interesse en fantastische inzet voor wat 
voor klus of activiteit dan ook. Zonder ouders, geen school! Wij, de kinderen van groep 8 en juf Brenda, 
wensen iedereen een heel fijne vakantie. 

 

 

Afscheidstegel erbij op het schoolplein! 

…afscheidslied van meesters en juffen 


