
 

 

 
Agenda: 

18 dec. 20.00 uur Paradijsspel, voor ouders en 

  belangstellenden. 

19 dec. 11.15 tot 11.45 Paradijsspel, voor klas 3 tm 6 

22 dec. 20.00 uur Kerstspel, voor ouders en  

  belangstellenden. 

23 dec. Kleuters zijn vrij deze dag!! 

 10.00 uur Kerstspel voor klas 1 tm 6 

 De leerlingen van klas 1 t/m 6 zijn op vrijdag 23 december alleen van 

10.00 uur tot 11.00 uur op school voor het Kerstspel. 

24 december 2016 tot en met 8 januari 2017  KERSTVAKANTIE 

 

Vanuit de schoolleiding 
Advent 

In de adventtijd zeggen we met de kinderen van klas 1 t/m 6 bij de advent vieringen de volgende 

spreuk: 

 

donker wordt de aarde 

duister overal 

in mijn hart bewaar ik 

het licht dat blijven zal 

dat het helder branden 

stralen mag heel ver 

dan zal eens de aarde 

worden tot een ster 

 

Muzikale opmaten 

Vanaf morgen zijn er weer muzikale opmaten om samen de advent te beleven. 

Iedereen, kinderen en ouders, is welkom om dagelijks (behalve maandag) om 8.15u in de zaal te 

komen luisteren naar verschillende muzikale bijdrages van leerlingen en ouders. 

We hebben een leuk gevarieerd programma: 

Dinsdags 13-12 ouderkoor 

Woensdag 14-12 familie Verheijden 

Donderdag 15-12 familie Koning 

Vrijdag 16-12 Liselotte Maas 

Dinsdag 20-12 ouderkoor 

Woensdag 21-12 leerlingen uit klas 6 

Donderdag 22-12 leerlingen uit klas 4 

We vragen iedereen om zachtjes binnen te komen en goed door te lopen richting de muziek zodat de 

ingang van de zaal vrij blijft. Kinderen en ouders die niet willen luisteren mogen buiten wachten tot 

de bel gaat om 8.30u. Zo blijft het tijdens de muziek rustig in de gangen en kunnen de leerkrachten 

ook luisteren naar de muziek. 

 

Schoenmaatjes 

Vandaag en morgen tot 15u kunnen de schoenendozen voor het schoenmaatjes project ingeleverd 

worden in de hal van de school.  

 

 

 

Weekbericht 

 

Maandag, 12 december 2016 

 



 

 

Keuzeuur 

Aanstaande woensdag is de laatste keer van dit blok keuzeuur. De verschillende groepen 

presenteren zich in de hal en de zaal om 12.45u.  

 

Op woensdag 18 januari start het volgende blok keuze-uren. Er zijn nog mogelijkheden voor ouders 

om een workshop te geven! Dus als er iets is wat je graag als workshop van 6x 1uur (woensdagen 

van 12 tot 13u) wilt geven….meld je aan alsjeblieft via schoolleider@devuurvogeldriebergen.nl  

Heb je twijfel of het iets is….meld je ook dan kunnen we er samen even naar kijken. 

 

Vanuit de klassen 
Welkom 

Wij heten Enzo de Wit en Hannah Haegens in kleuterklas A (Juf Miranka) welkom. Wij wensen Enzo, 

Hannah en hun ouders een hele fijne tijd toe op onze school. 

 

Kerstspel voor kleuters 

Op donderdag 22 december zullen de leerlingen van de Stichtse Bovenbouw in Zeist zoals ieder 

jaar het Kerstspelletje komen opvoeren voor de kleuters. De kleuters gaan gezamenlijk naar het 

spel kijken.  

Ouders zijn van harte welkom te komen kijken (jongere broertjes en zusjes zijn helaas niet 

welkom). De zaal is om 9.10 uur open, het spel begint om 9.15 uur en zal ongeveer 20 minuten 

duren.  

 
 

Driekoningenspelletje kleuters en klas 1 t/m 3 

Op woensdag 11 januari 2017 wordt het Driekoningenspelletje voor kleuters en klas 1 t/m 

3 opgevoerd. De Christengemeenschap Driebergen komt wederom het spel voor ons verzorgen. Het 

is een gezongen spel waarin de aanbidding van het Christuskind door de koningen wordt uitgebeeld. 

Een zeer sfeervol spel. 

Ouders zijn van harte uitgenodigd om te komen kijken (jongere broertjes en zusjes zijn helaas niet 

welkom). Om 11.00 uur is de uitvoering voor de kleuters, om 12.00 uur voor klas 1 t/m 3. Het spel 

duurt ongeveer 20 minuten. 

Miranka 

 

Paradijsspel, Kerstspel, Driekoningenspel. 

De komende tijd zullen er drie bijzondere toneelstukken opgevoerd worden: het paradijsspel, het 

kerstspel en een spel in het thema van de drie koningen. Jullie worden van harte uitgenodigd om de 

avond voorstellingen van deze spelen bij te wonen. Onder schooltijd zullen deze drie spelen aan de 

betreffende klassen getoond worden. 

Oorspronkelijk werden deze middeleeuwse wagenspelen in dialect en op rijm ten gehore gebracht. 

Wij zijn op school een zoektocht aan het gaan naar vernieuwing en dat levert tegelijkertijd ook weer 

bewustzijn op voor wat we wel van het oorspronkelijke willen behouden. Jullie gaan ouders en 

leerkrachten zien die op hun manier gezocht hebben naar hoe zij de betreffende spelen dit jaar 

willen en kunnen neerzetten.  

Hieronder volgen de verschillende data: 

Paradijsspel: zondagavond, 18 december om 20:00 uur 

Kerstspel: donderdagavond, 22 december om 20:00 uur 

Driekoningenspel: vrijdagavond, 20 januari om 20:00 uur 

Met hartelijke groet, 

Maike Klaassen 
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Vanuit de ouders 
Paradijsspel 

Ouders van klas 3 zijn nog volop bezig met de voorbereidingen, en nodigen jullie graag uit om naar 

het Paradijsspel te komen kijken op zondag 18 december om 20.00 uur. Eerst zal Danielle van Dijk, 

auteur van het boek ‘Maria Magdalena uit de verf’ een inleiding verzorgen. Aansluitend voeren we 

het Paradijsspel op. De avond is rond 22.00 uur afgelopen. Het Paradijsspel voeren we maandag 19 

december om 11.15 uur op voor de kinderen uit de klassen 3 tot en met 6. 

 

 

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

Vragen, planning, aanmelding: 06 21985553 

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 

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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