
  

 
 
 
Nieuws van juf Corinne. 
Wij zullen  proberen u op de hoogte te houden van 
de belangrijkste ontwikkelingen rondom juf Corinne 
van groep 1/2 Midden. Dit doen we  via de 
Samenspraak of, als daar aanleiding toe is, via een 
aparte brief. 
Op dit moment is zij nog in afwachting van een 
vervolg op de eerste behandeling die zij twee weken 
geleden heeft ondergaan. Door deze behandeling 
heeft zij zich de afgelopen weken erg ziek gevoeld. 
Gelukkig is dat op dit moment iets verbeterd. Zij 
wordt ontzettend blij van alle kaarten, tekeningen en 
lieve woorden die zij van u en de kinderen heeft 
mogen ontvangen. Gaat u daar dus alstublieft  mee 
door. Lever de spullen op school in en wij zorgen dat 
het, als het kan dezelfde dag nog, bij haar komt. 
 
Schoolvoetbal op de Playground 
De meisjes van Noord moesten op de eerste 
speeldag het spits afbijten tijdens het toernooi van 
2016. Er werd goed en fanatiek gespeeld, soms 
gewonnen, soms gelijk gespeeld, maar ook wel 
verloren. Hierdoor gingen de meiden niet door naar 
de volgende ronde. 
Heel anders verliep het een week later voor de 
meisjes van 7/8 Midden, Zij sprokkelden zoveel 
punten bij elkaar dat zij bovenaan in de poule 
eindigden. Voor hen dus wel een tweede ronde. De 
speeldatum is inmiddels ook bekend. Dat wordt 
volgende week woensdag 6 april.. 
Vorige week woensdag moesten de jongens van 
groep 7 Midden/ Noord ( ja, ja  een gemengd team!!) 
en groep 8 Midden aantreden voor hun 
poulewedstrijden. Beide teams hebben gevochten 
als leeuwen, maar de overmacht van de andere 
scholen was te groot. 
Afgelopen woensdag was het de beurt aan de 
jongens van groep 8 Noord. In de goede traditie van 
de oude Flevoschool ( ooit de school van Clarence 
Seedorf natuurlijk; die heeft het van ons 
geleerd…ahum….) speelden de jongens de sterren 
van de hemel en werden met een straatlengte 
voorsprong eerste in hun poule.  
Ook zij spelen volgende week de tweede ronde en 
hopen dan te kunnen doorstoten naar de 
kwartfinale. 
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in Hilversum. Supporters zijn natuurlijk altijd erg 
welkom voor een sportieve aanmoediging 
 
Schoolinspectie op school 
Op maandag 11 en dinsdag 12 april komen er twee 
onderwijsinspectrices onze school tegen het licht 
houden. Zij zullen ook de startgroep in 
aktiviteitencentrum Stedenpunt bezoeken 
Op maandag de 11e worden de startgroep en de 
groepen 1/2 bezocht en dinsdag de 12e zijn de 
groepen 3 t/m 8 van beide locaties aan de beurt. 
Wij hopen natuurlijk dat wij ook dit keer weer een 
voldoende beoordeling mogen ontvangen. 
 
Entreetoetsen gr. 6 en  gr. 7 en eindtoets gr. 8 
deze maand 
Vanaf woensdag 13 april, de dag na de inspectie 
zullen de groepen 6 en 7 starten met het maken 
van de entreetoetsen. Deze toetsen zullen mede 
worden gebruikt om tot een voorlopig 
schooladvies richting het Voortgezet Onderwijs te 
komen. 
De week erna zullen de 8e groepers op dinsdag, 
woensdag en donderdag hun eindtoets gaan 
maken.  
 
Koningsspelen en dan vakantie 
Op 22 april is het weer tijd voor de jaarlijkse 
Koningsspelen. Wij zullen de kinderen ’s morgens 
op een gezellig programma trakteren en de dag 
afsluiten met een lekkere lunch.  
 
Belangrijk in maart/april/mei 
  6 april                   Schoolvoetbal meisjes  groep 7/8  
                                  Midden en jongens gr. 8 Noord  
                                  op de Playground 
  7 april                   Projectafsluiting Groen en  
                                  Gezond 
11 april                   Schoolinspectrice op school 
12 april                   Schoolinpectrice op school 
13 april                   Start entreetoetsen gr. 6 en 7 
19 t/m 21 april     Eindtoets groep 8 
22 april                   Koningsspelen 
                                  ’s middags start Meivakantie 
25 april t/m 8 mei     MEIVAKANTIE 

Fijn weekend  en tot maandag 
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