
 

 

 

Agenda: 

13 sept. 20.00 uur Klas 4, ouderavond 

19 sept. 19.45 uur Klas 3, ouderavond 

21 sept. 20.00 uur Klas 1, ouderavond 

22 sept. 17.30 uur in de zaal Klas 2, St. Joris en de Draak spel. Voor 

ouders en belangstellenden. (de kinderen 

zien dit spel op vrijdag tijdens school!) 

26 t/m 30 sept. Feestweek ivm het 40-jarig bestaan van de school  

 (De schooltijden zijn gelijk behalve op de vrijdag, zie volgende regel) 

30 sept. Eindfeestdag iedereen om 13u uit!!!  

17 t/m 23 okt. Herfstvakantie! (Let op! Aansluitend aan de herfstvakantie 

 studiedag!) 

24 okt. Studiedag (regionale Michaelconferentie), school is gesloten. 

 

Vanuit de ouders 

Update: Open podium theater-avond "Voor Ouders door Ouders" op donderdag 29 

september vanaf 19.30 uur in de aula van de Vuurvogel. 

Er hebben zich nu al 5 ouders aangemeld om tijdens deze spannende avond voor ons op te treden. 

Er zal een gepassioneerde zuid-Amerikaanse dans worden opgevoerd, een mooi muzikaal optreden 

is in ontwikkeling en een passend gedicht zal ten gehore worden gebracht. Daarmee is het eerste 

kwartier van het programma tijdens deze avond reeds gevuld, maar we willen natuurlijk graag meer 

mooie optredens. 

 

Wie van de overige ouders volgt met een eigen of gezamenlijk optreden van 3-5 minuten en maken 

van deze avond een groot succes? Er is onder de ouders immers genoeg creatief talent 

aanwezig. Het is de bedoeling dat ouders zeer laagdrempelig in de gelegenheid worden gesteld om 

alleen of met andere ouders gedurende 3-5 minuten een klein optreden te verzorgen. Een uitloop 

van het optreden is mogelijk naar gelang het aantal aanmeldingen door ouders. Een klein optreden 

kan van alles zijn: een circus-act (het thema van de 40-jarige jubileumweek is: Het Circus), het 

zingen van een liedje, een instrumentaal optreden, cabaret, een ballet optreden, een stand-up 

comedy act of een mop, een theatersport-optreden waarbij het aanwezige publiek ter plekke bepaalt 

wat de optredende ouder mag uitbeelden of iets ander bijzonders. 

 

Iedereen die optreedt verdiend een applaus. Zelfs als de optredende a-muzikale 

enthousiaste ouder  "Het Vader Jacob" aan de hand van een piano of blokfluit ten gehore kan en 

wil brengen. Maar we zien natuurlijk ook graag ouders met een creatief beroep in de 

theaterwereld een klein optreden verzorgen of enkele deelnemers aan de diverse toneelgroepen die 

onze school rijk is. Het is spannend om deze avond te organiseren en hopelijk wordt het een groot 

succes waardoor deze activiteit wellicht jaarlijks terug zal keren. Het is iets nieuws en het is kort 

dag, want er zijn nog maar 16 oefendagen te gaan en we roepen alle ouders in aanloop naar de 29e 

september op om hun verborgen talenten op de zolderkamer te oefenen en aan elkaar te tonen. 

Laat je hierbij inspireren door jullie kinderen die ook aan de slag gaan met een eigen of 

gezamenlijk optreden op een andere dag tijdens deze jubileumweek. Artistieke indeling van de 

optredens op de 29e is in handen van pianist Pieter Koning. Algemene organisatie is in handen van 

Edwin van Rossum. Hij is per e-mail te bereiken via edwinvanrossum@hotmail.com of bel naar 06-

44194155. 

 
 

Weekbericht 

 

Maandag, 12 september 2016 
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Ingezonden 
Michaels actie bovenbouw Zeist 

Woensdag 14 september staan wij, leerlingen van de Stichtse Vrijeschool, 

op het plein geld op te halen voor de Michaels actie. Dit jaar is de opbrengst 

voor het wereldwijde drinkwater initiatief Join-the-pipe. We verkopen 

handige en duurzame drinkwaterflessen in allerlei kleuren. Ze zijn gemaakt 

van BPA vrij plastic. Voor elke fles die wij verkopen , wordt er ook één 

gegeven aan een kind in bijvoorbeeld: Kenia, Tanzania, Congo, 

Mozambique, Gambia, Benin en Bangladesh, kortom, landen waar schoon 

drinkwater géén vanzelfsprekendheid is. Daarnaast worden van de 

opbrengst watertappunten gebouwd. Zo hebben ook Afrikaanse 

schoolkinderen schoon drinkwater. Prijs per drinkwaterfles: 5 Euro. Tot 

woensdag! 

Floren Blom en Cilia Schoonhoven 

Nog vragen of nieuwsgierig? Join-the-pipe.org of info@join-the-pipe.org     

 
 

 

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  

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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