
 
 

 

Agenda: 
12 t/m 15 juni    Avondvierdaagse 
15 juni overdag kleuters   Schoolfotograaf komt! 
16 juni Vrije dag voor alle leerlingen Studiedag leraren 
20 juni 19.45 uur   Klas 3, ouderavond 
23 juni start 17.00 uur   Sint Jan 
 
Vanuit de schoolleiding 
Vakantierooster 2017-2018 
Hier onder treffen jullie het vakantierooster aan zoals dat is vastgesteld voor de scholen in 
Driebergen op basis van het vakantierooster van het voortgezet onderwijs in deze regio. 
Op deze dagen is er in ieder geval vakantie. Omdat het een langer schooljaar is en er veel 
“feestdagen” in de meivakantie vallen zullen er waarschijnlijk nog ergens vrije dagen zijn. Hierover 
binnenkort meer. Ook studiedagen worden later bekend gemaakt. 
Het onderstaande staat in ieder geval vast! 
 
Herfstvakantie za 14-10-2017 t/m zo 22-10-2017 
Kerstvakantie za 23-12-2017 t/m  zo 07-01-2018 
Voorjaarsvakantie  za 24-02-2018 t/m zo 04-03-2018 
Pasen vrij 30-3-2018 t/m ma 02-04-2018 
Meivakantie vrij 27-04-2018 t/m zo 13-05-2018 
Koningsdag 27 april in meivakantie 
Bevrijdingsdag 5 mei in meivakantie 
Hemelvaart 10 mei in meivakantie 
Pinksteren  za 19-05-2018 t/m ma 21-05-2018 
Zomervakantie  za 14-07-2018 t/m zo 26-08-2018 
 
Vanuit de klassen 
Schoolfotograaf in de kleuterklassen 
Aanstaande donderdag, 15 juni,  komt de schoolfotograaf in de kleuterklassen! 
 
Herhaling: Sint Jansfeest 2017 

Graag willen we jullie uitnodigen op het Sint Jansfeest 23 
juni, van 17.00 uur tot 19.15 uur. We zijn dit jaar weer te 
gast op het landgoed Moersbergen te Doorn. Het adres is 
Moerbergselaan 15, Doorn. 
Het Sint Jansfeest is een midzomer feest waarin we de 
zonnewende vieren. We doen een gezamenlijke dans, 
spellen en houden een feestelijke picknick. 
Als afsluiting van het feest springen de leerlingen van de 
1e tot en met de 6e klas traditie getrouw over het vuur 
dat door de zesde klassers wordt aangestoken. De 
verdere uitleg volgt later. 
We kijken uit om er met zijn allen een vreugdevol feest 
van te maken.  
 Maarten en Inez. 
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Vanuit de ouders 
Zesde klas toppers winnen Provinciaal Schoolkorfbal Toernooi! 

 
Na een drie spetterende musicaluitvoeringen moesten 10 zesdeklassers – als winnaars van 
Driebergen - zaterdagochtend vroeg in Maartensdijk aantreden voor het Provinciaal Schoolkorfbal 
Toernooi… Waren ze niet te moe? Dat bleek enorm mee te vallen! Aangemoedigd door juf Yvette, 
Aren en een hele groep ouders gingen ze ervoor. Met goed samenspel en een gedreven mentaliteit 
werden ze groepswinnaar in de poule en mochten ze naar de finale. Die was spannend, eindigde in 
een gelijk spel, maar in de verlenging drukte de Vuurvogels door! Alle pijntjes en vermoeidheid 
vergetend, geen last meer van onzekerheid en strijdend tot de laatste minuut! Kampioenen van de 
provincie Utrecht! We mogen nu naar het Nationaal Kampioenschap in Friesland, dus misschien is 
deze campagne nog niet voorbij…maar daar berichten we dan later nog over. 
Dank Amira, Emma, Roma, Sterre, Iris, Kwint, Lucas, Xavier, Finn en Jonas voor een mooie 
teamprestatie!  
Een trotste coach, Stef 

De Schenkerij 
Elke vrijdagochtend is er een aantal ouders dat nog even op school blijft om aan de ronde tafel in de 
hal koffie of thee te drinken. Er ontstaan nieuwe ontmoetingen, uiteenlopende gesprekken, tips of 
ervaringen worden uitgewisseld. Kom ook eens als je tijd hebt. De € 0,50 per consumptie komt ten 
goede aan de bieb. 

Schenkerij teamuitbreiding 
Het Schenkerij team wil graag uitbreiding. Wie wil helpen en eens in de paar weken een uurtje 
dienst draaien? (08:30 tot 09:30) Bel of mail Fizien: 06-17469416, 
fizien_thijs@hotmail.com.  Binnenkort is Roos er voor de laatste keer, zoon Aren gaat van school. 
Heel erg bedankt Roos voor al jouw inzet op vele fronten. 
Groet, Fizien 

Vanuit de BSO 
Herhaling: Avondvierdaagse 
Wij verzorgen voor de BSO- lopers een heerlijke kop soep! 
Ook kunnen wij uw kinderen naar het seminarieterrein brengen als u dat aangeeft via de mail die u 
heeft gekregen hierover. 
 
Diverse 

x Wist u dat wij op vrijdag lunchopvang verzorgen van 13:00-14:30 uur? 
x Er is nog plek beschikbaar na de zomervakantie. Voor informatie kunt u bellen met Nadja 

Burgemeister: 06-15514412 of stuur een mailtje naar vuurvogel@bsowijs.nl 
x Bso de Vuurvogel en Bso- Wijs! zoeken voor beide oudercommissies nieuwe enthousiaste 

leden. Info of aanmelden via vuurvogel@bsowijs.nl (Bso de Vuurvogel) of 
driebergen@bsowijs.nl (Bso-wijs!). 

 
Hartelijke groet, Nadja Burgemeister 
BSO de Vuurvogel 
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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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