
 
 

 

Agenda: 
12 maart 20.00 uur Klas 2, ouderavond 
14 maart  School gesloten ivm staking  
23 maart  palmpaasviering 
23 maart 19.30, Grote kerk Koorconcert 
 
 
Vanuit de Schoolleiding  
Programma vrijdag 23 maart 2018: Palmpasen  
De kinderen uit klas 1, 2 en 3 moeten uiterlijk maandag 19 maart een stok mee naar school nemen.  
Voor klas 1, 2 en 3 een kruisvorm. Afm. 60cmx40cm. 
Kleuters: Om 8.40 uur start de optocht (jassen aanhouden). Nadat de kleuters onder de bogen zijn 
doorgelopen kunnen de ouders aansluiten bij de stoet.   
De liedjes kunnen vanaf maandag 19 maart ‘s ochtends in de kleuterklassen geoefend worden.  
De kleuters nemen 23 maart wél brood en fruit mee naar school. 
Klas 1, 2 en 3: Vertrekken om 12.00u voor de optocht. Ouders zijn van harte uitgenodigd om de  
optocht om 12.20uur te bewonderen op het schoolplein. Ouders lopen niet mee! 
Klas 5:  De kinderen maken de kleurige bogen 
Klas 4 en 6: De kinderen maken een erehaag voor de optochten om deze zo al zingend te 
begeleiden bij vertrek. 
De school eindigt vrijdag 23 maart op de gewone tijden voor alle klassen, dus geen eerder vrij voor 
klas 4, 5 en 6 
 
 
 
Vanuit de klassen 
Koorconcert Vuurvogel 
Op vrijdag 23 maart zal het schoolkoor van de Vuurvogel het jaarlijkse koorproject afsluiten met 
een groots koorconcert in de Grote Kerk aan de Hoofdstraat. Onder leiding van Matthijs Overmars 
en begeleid door Bas Verheijden zullen de kinderen van klas 4, 5 en 6 voor u optreden. Geniet van 
de prachtige kinderstemmen, het aanstekelijke enthousiasme en het rijke repertoire dat het koor dit 
jaar weer heeft opgebouwd. Aanvang 19.30 uur, toegang gratis, na afloop collecte voor 
Vrijeschoolliederen.nl. Het concert duurt ongeveer een uur. 
Hartelijke groet, Matthijs Overmars 
 
 
 
 
 

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 
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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 
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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