
 

 

 

Agenda: 
16 okt./22 okt.  Herfstvakantie! 

24 okt.   20.00 uur Algemene Ouderavond  

  

Vanuit de schoolleiding 
Algemene Ouderavond 

De algemene ouderavond staat in het teken van de jaarfeesten. Alle leerkrachten lichten een jaarfeest 

toe in verschillende vormen. Ook wordt zo de achtergrond van de jaarfeesten uiteengezet, en waarom 

we deze feesten eigenlijk vieren binnen de vrijeschool. Het belooft een leuke, afwisselende en 

informatieve avond te worden! 

 

Vanuit de klassen  

Welkom 

Boaz Dieraert is begonnen in kleuterklas C. Wij wensen Boaz en zijn ouders een hele fijne tijd toe op 

onze school. 

 

Opbrengst Tuinmarkt klas 2 

Klas 2 heeft met de tuinmarkt € 172,99 verdient! 

 

Vanuit de Bibliotheek 
BOEKENWEEK 2017  

 

Met veel plezier hebben wij de afgelopen dagen de 

kraam bemand. De Nieuwe Boekerij bracht een mooie 

selectie (prenten-)boeken en we hopen dat iedereen 

blij is met de bestelde boeken!  

 

Dinsdag is de laatste dag dat er besteld kan worden. 

De bestelde boeken worden uiterlijk vrijdag op school 

afgeleverd.  

 

Op woensdag 11 oktober om 08:30 en 13:00 beginnen 

we met de tafelverkoop. Tegen contante betaling kun 

je direct de boeken meenemen. Maar op is op!!  

 

15% van de opbrengst van de verkoop van de 

boeken gaat direct naar de schoolbibliotheek. 

Wij kopen daar weer mooie leesboeken voor jong en oud van.  

 

Ophalen van bestelde boeken: 

Donderdag om 14:30 

Vrijdag 08:30 13:00 en 14:30  

Bij het ophalen op donderdag en vrijdag kan er ook worden gepind!  

Barbara van der Aa 

 
 
 

Weekbericht 

 

Dinsdag, 10 oktober 2017 

 



 

 

Vanuit de BSO 

Oudercommissie 

De oudercommissie van Bso de Vuurvogel zoekt met spoed leden. Voor info of aanmelden: 

vuurvogel@bsowijs.nl 

 
 

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 

Telefonische informatie kinderdagverblijf: ma, di en do van 09:00 tot 16:00  

op 06- 40786754 

Vragen, planning, aanmelding: Info@kinderopvang-devuurvogel.nl 

 

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

En vrijdag van 13.00-14.30 (alleen lunch opvang) Groepstelefoon: 06-37433414. Kantoor 

Bso Wijs! en Bso de Vuurvogel: 0343-758418 

Vuurvogel@bsowijs.nl en info@bsowijs.nl 

 

. 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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