
  
Agenda: 

4 dec. ALLE KINDEREN OM 13.00 UUR UIT ivm Sinterklaasfeest tot 13.00 uur 

 

Vanuit de schoolleiding 
Adventsmuziek 

Zoals in het vorige weekbericht te lezen was, willen we vanaf 8 december 2 weken lang ’s morgens 

(behalve de maandag) met een muzikale opmaat beginnen. Daarvoor hebben zich inmiddels 5 groepjes 

aangemeld. Dat betekent dat er nog 2 ochtenden ruimte is voor andere muzikanten. Dus wil je een 

ochtend stemmige adventsmuziek spelen van 8.15u t/m 8.30u meld je dan via 

schoolleider@devuurvogeldriebergen.nl. 

 

Vuurtjes voor ouders 

Met grote regelmaat krijgen we vanuit ouders workshops, lezingen, boekentips en recepten aangeboden 

voor andere ouders. Vaak heel mooie en zinvolle producten die we ook graag door willen geven maar 

niet via het weekbericht. We willen zorgen dat het weekbericht echt vanuit het onderwijs gevuld wordt 

en een meer huishoudelijk karakter houdt. Het aanbod is zo rijk dat het weekbericht daardoor een 

reclame-bericht zou kunnen gaan worden. Om al het aanbod toch een plaats te geven hebben we op de 

website onder het kopje ouders een tabje toegevoegd: “vuurtjes voor ouders”. Hier zijn in het vervolg 

workshops, lezingen, boekentips en recepten die we daarvoor geschikt achten terug te vinden.  

http://www.devuurvogeldriebergen.nl/ouders/vuurtjes-voor-ouders/ 

 

Vanuit de ouders 
Jeugdgemeenteraad 

Maandag 23 november was klas 6 aanwezig in de raadszaal van het gemeentehuis in Doorn om mee te 

doen aan de jeugdgemeenteraad. Dit betekent dat er van een aantal Driebergse scholen jeugdfracties 

samen vergaderden over het beste fractieplan. Aan iedere fractie was gevraagd een plan te maken hoe 

2500 euro het best uitgegeven kan worden in ons dorp rond het thema licht. De leerlingen van het 

meerwerkgroepje uit klas 6 hadden olv Sonja ook een plan gemaakt. In dit plan wensten ze zoveel 

mogelijk bejaarden een zelf versierd zone-energielampje toe, zodat zij de in de komende donkere tijd 

innerlijk en uiterlijk licht mogen ervaren. Het plan is helaas niet tot beste gekozen, desalniettemin 

hebben ze dit mooie gedachtegoed wel onder ieders aandacht kunnen brengen.  

 

 
 

 

Weekbericht 

 

Maandag, 30 november 2015 

 

mailto:schoolleider@devuurvogeldriebergen.nl
http://www.devuurvogeldriebergen.nl/ouders/vuurtjes-voor-ouders/


 

Openingstijden bibliotheek: iedere dinsdag en vrijdag van 08.30 tot 09.15 uur 

Schenkerij: iedere vrijdag van 08.30 tot 09.30 uur 

 

Openingstijden dagopvang ma t/m vr van 7.30 uur tot 18.30 uur 

(Telefonische) bereikbaarheid kinderdagverblijf :di en do van 09:00 tot 17:00  

Geeke Hardeman: 06 3487 7834 (planning en informatie) 

geeke.hardeman@kinderopvang-devuurvogel.nl 

ma, di, do van 09:00 tot 17:00 Mirte Madelief: 06 3403 2509 (informatie) 

Info@kinderopvang-devuurvogel.nl 

 

Openingstijden BSO de Vuurvogel: ma. di. en do. van 13:00-18:30 uur. 

Groepstelefoon: 06-37433414. Kantoor Bso Wijs! en Bso de Vuurvogel: 0343-758418  

 

 

 

 

 

 

 

 

De Vuurvogel  

Vrije School Driebergen 

Contact:                                         

tel: 0343-513856  

Kopij uiterlijk inleveren voor     

10.00 uur maandagochtend 

Faunalaan 250 info@devuurvogeldriebergen.nl bij Hennie den Teuling 

3972 PS Driebergen www.devuurvogeldriebergen.nl 

 

hdteuling@devuurvogeldriebergen.nl 

 

 

 

mailto:geeke.hardeman@kinderopvang-devuurvogel.nl
mailto:Info@kinderopvang-devuurvogel.nl
mailto:info@devuurvogeldriebergen.nl
http://www.devuurvogeldriebergen.nl/
mailto:hdteuling@devuurvogeldriebergen.nl

