
  
Agenda: 

9 febr. 20.00 uur    Kleuterklas C, ouderavond 

10 febr. 20.00 uur    Klas 3, ouderavond 

16 febr. 20.00 uur    Klas 4, ouderavond 

27 febr. tm. 28 febr.      Voorjaarsvakantie! 

 

Vanuit de klassen 

Carnaval 2016 

Ik wil graag iedereen bedanken die bijgedragen heeft aan de heerlijke carnaval van vrijdag. Alle 

kledingmaaksters/ makers, de opbouwers en opruimers, de taartenbakkers, de pannenkoekenbakkers en 

-coördinator, de activiteitenbegeleiders, de kinderen die de spelen in de zaal begeleid hebben, de 

restaurantverzorgers en podiumprogrammeurs, de Jan Klaassenspelers, de kledingverzorging daarvan, 

het orkest, de componisten van de coupletten en iedereen die ik per ongeluk vergeet. Jullie hebben er 

met elkaar wat moois van gemaakt! Prachtig om de hele school zo met elkaar en door elkaar heen, voor 

een groot deel improviserend, bezig te zien. Ik zag de hele dag een zeer ‘levende’ school. 

Aan het begin van een vergadering zeggen wij de volgende spreuk: 

“Dit alleen werkt genezend,  

als in de spiegel van de mensenziel de hele gemeenschap ontstaat 

en als in de gemeenschap leeft de kracht van ieder individu.” 

Voor mij was de inhoud van deze spreuk merkbaar over de hele dag. 

Feedback over het feest is altijd welkom. 

 

Namens de Vuurvogel, Henk Kranenborg 

 

 
 

 

 

 

 

 

Weekbericht 

 

Maandag, 8 februari 2016 

 



Een goed begin is het halve werk daarom: Nieuw breng- (en haal)beleid klas 1 t/m 6  

Twee weken geleden zijn we gestart met het nieuwe breng- en haalbeleid voor klas 1 t/m 6. Fijn dat dit 

door zoveel ouders ‘s morgens zo goed opgepakt wordt! 

Hierbij nog wel het dringende verzoek aan degenen die dit eerder ontgaan was om, als de deuren open 

gaan om 8.20 uur in de hal afscheid te nemen van uw kind en niet meer door de klapdeuren te gaan. 

 

Heel fijn dat de meeste ouders ‘s middags op het plein of in de hal wachten. Voor wie dit nieuwe beleid 

nog niet helder is: Graag ‘s middags op het plein of in de hal op je kind wachten. 's Middags was het 

vaak overvol in de gang bij klas 1, 2 en 3. Dit leidde er toe dat kinderen soms nauwelijks uit de klas bij 

hun jas en tas kunnen komen. De laatste twee weken is hierin al veel verbeterd. Graag verzoeken we 

hierbij ook degenen die deze nieuwe regel ontgaan was om hier scherp op te zijn. We willen 's middags, 

onder anderen voor de kinderen die op tijd bij de BSO moeten verzamelen, een vlotte doorloop in de 

gangen verzorgen. Daarom willen wij alle ouders verzoeken om op het plein of in de hal te wachten op je 

kind. Als je kind daarna nog even iets wil laten zien in de klas ben je uiteraard van harte welkom. Maar 

graag wachten tot je door je eigen kind gehaald wordt!  

 

De leerkrachten van klas 1 t/m 6 
 

Vanuit de ouders 
Leerlingen van klas 3 tm 6 (en de ouders): meld je aan voor het schoolvoetbaltoernooi! 

Ook dit jaar organiseert FC Driebergen het jaarlijkse Schoolvoetbaltoernooi. Hoewel winnen natuurlijk 

leuk is, gaat het vooral om het plezier. 

Op woensdagmiddag 13 april a.s. is het toernooi voor: 

-        jongens klas 3 

-        meisjes klassen 3/4 

 

Op woensdagmiddag 20 april a.s. is het toernooi voor: 

-        jongens klassen 4, 5 en 6 

-        meisjes klassen 5 en 6 

  

De jongens in klassen 5 en 6 spelen op een heel veld met 11 spelers, alle overige groepen spelen op een 

half veld met 7 spelers. 

Wil je meedoen? Vul dan het strookje, dat als bijlage bij dit weekbericht zit, in en lever het z.s.m. (doch 

uiterlijk vrijdag 19 februari!) in bij meester Willem, conciërge. Vergeet niet het inschrijfgeld per speler, 

EUR 1 (één Euro!), erbij te doen.  

 

Vanuit de bibliotheek 
De bibliotheek is weer open! 

De  bibliotheek/BSO ruimte gaat weer in gebruik worden genomen als leslokaal voor de kleuters. 

Vandaar dat we de boeken hebben verhuisd. De boeken voor de kinderen en klassen staan nu tegen de 

zijmuur van dit nieuwe kleuterlokaal; de boeken voor de  volwassenen bevinden zich nu in verrijdbare 

kasten. Deze kasten worden tijdens de uitleenmomenten in de hal geplaatst. De fraaie kasten zijn 

gemaakt door Hans (man van Sonja). 

De kinder uitleen vindt plaats op woensdag en donderdagmiddag als de kleuters er niet zijn. De 

volwassen uitleen gaat weer terug naar de woensdagochtend en blijft op de vrijdagochtend: beiden van 

8.30-9.15uur. 

We zijn blij dat de bibliotheek toch met deze creatieve oplossing voor onze school kan worden behouden. 

Nieuwe boeken kunnen worden aangeschaft dankzij het budget wat door school wordt vrijgegeven en 

ook door de opbrengst van de Schenkerij en een percentage van de verkoop tijdens de 

kinderboekenweek geschonken door Boekhandel Baas. Allen hiervoor hartelijk dank!  

Mochten er nog vrijwilligers mee willen werken met de uitleen van onze bibliotheek, dan kunnen zij 

contact opnemen met mij. 

Ik zou zeggen komt allen kijken en lenen! 

Namens de bibliotheekgroep,  

Miriam Jacobs (06-51854402) 

 

Vuurtjes voor ouders 

Workshops, lezingen, boekentips en recepten aangeboden voor door andere ouders 

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

 

Openingstijden bibliotheek: iedere Woensdag-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 

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


(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 
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