
 
 

 
Agenda: 
15 maart 20.00 uur Klas 1, ouderavond 
 
Vanuit de schoolleiding 
Enquêtes op de Vuurvogel 
Op de Vuurvogel zetten we enquêtes in als onderdeel van zelfevaluatie ter verbetering van onze 
kwaliteit. Dit voorjaar gaat het om een enquête over sociale veiligheid onder personeel en bij de 
leerlingen van klas 4 t/m 6. Dit zijn standaard-enquêtes voor het primair onderwijs.  
Ouders krijgen binnenkort (digitaal per email) een enquête met een aantal school-eigen vragen over 
echte Vuurvogel-zaken. 
De kinderen van klas 5 en 6 hebben vandaag de enquête ingevuld.  
 
Vanuit de klassen 
Nieuw beleid mobiele telefoons voor leerlingen 
Zoals de kinderen en ouders van klas 4, 5 en 6 al weten, gelden er vanaf 6 maart nieuwe regels 
voor mobiele telefoons van leerlingen op onze school. We hebben gemerkt dat er ondanks verbod op 
het gebruik onder schooltijd ‘tussen de bedrijven door’ toch teveel leerlingen hun telefoon aan 
hebben staan en/of gebruiken op school, en daarom stellen we een nieuwe regel in:  
 
Als kinderen een mobielen telefoon mee naar school nemen, moet deze op school (en op het 
schoolplein) uit staan en aan het begin van de dag ingeleverd worden bij de leerkracht, die deze 
bewaart tot het kind weer naar huis gaat.  
 
We willen leerlingen van onze school ontmoedigen een mobiele telefoon te gebruiken. In de 
leeftijdsfase tot 12 jaar hebben kinderen in onze visie het vooral nodig om te leren goed en stevig in 
het hier en nu te zijn en zich zelfstandig te verhouden tot hun leerkracht en klasgenoten. Het helpt 
hen daarbij niet om voortdurend de mogelijkheid te hebben om te communiceren met ouders of 
andere mensen buiten school. Als leerlingen op school moeten bellen in verband met 
speelafspraken, ziekte of vergeten spullen, kunnen ze altijd de telefoon van school gebruiken.  
 
We zijn als school bezig onze visie op mediawijsheid en ICT te actualiseren. Dit betreft zowel de 
inzet van computers in de lessen als het gebruik van mobiele telefoons en social media door de 
leerlingen. Later dit schooljaar zult u daar meer over horen.  
 
Namens het team,  
Maarten van Beuningen, ICT-coördinator  
 
PS. De school stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van mobiele telefoons, ook in de 
tijd dat ze ingeleverd zijn. We zorgen wel voor een deugdelijke bewaarplek in de klas. Leerlingen 
zijn zelf verantwoordelijk voor het weer mee naar huis nemen van hun telefoon. 
 
Vanuit de klassen 
Wandelen voor Water  
Op 23 maart zullen klas 5 en 6 meedoen aan de actie Wandelen voor Water.  
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In Nederland is het heel normaal dat er altijd schoon en veilig drinkwater uit de kraan komt. In veel 
ontwikkelingslanden zíjn er helemaal geen kranen. Daar moeten kinderen kilometers lopen om water 
te halen. Naar school gaan? Vaak is er weinig tijd voor…. 

De stichting Aqua for All en haar partnerorganisaties vinden dat het anders kan. Samen met 
stichtingen, Rotary Clubs, drinkwaterbedrijven en zelfs gemeenten organiseert Aqua for All elk jaar 
Wandelen voor Water. Deze campagne vindt plaats in de weken rondom Wereldwaterdag (22 
maart). Tijdens deze week wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor de problemen rondom water 
en sanitatie. 

Waarom aandacht voor dit soort problemen zo belangrijk is? 

x Kinderen die ver moeten lopen voor water gaan vaak niet naar school. Dat is niet goed voor 
hun toekomst. 

x Het water dat ze halen is vaak niet schoon. Van dat water worden de kinderen ziek en gaan 
ze soms zelfs dood. 

x Sanitatie-problemen zijn er ook. Zo zijn er lang niet op alle scholen wc’s. Kinderen poepen en 
plassen gewoon buiten. Hun handen wassen ze niet bij gebrek aan wasbakken en stromend 
water. 

Tijdens Wandelen voor Water lopen Nederlandse kinderen 6 kilometer met 6 liter water op hun rug. 
Zo ervaren ze wat leeftijdgenootjes in ontwikkelingslanden moeten doen om aan water te komen. En 
ze kunnen hen direct helpen. De kinderen laten zich sponsoren door familie en vrienden; de 
opbrengst wordt besteed aan drinkwaterprojecten in landen in bijvoorbeeld Afrika of Azië. 
 
Voor meer informatie http://www.wandelenvoorwater.nl  
 
Kinderen van klas 5 en 6 van onze school zullen sponsoren zoeken op het schoolplein en bij familie 
en eventueel buren. Het is niet de bedoeling dat de kinderen langs de deuren gaan bij onbekenden 
omdat een financiële donatie direct aan de kinderen meegegeven wordt!  
 
Praktische informatie voor ouders van kinderen uit klas 5 en 6 betreffende dit evenement volgt per 
klassenmail.  
 
Miriam Jacobs en Anne-Marijne Fliek 
 
Vanuit de ouders 
Vuurvogel speelt op Regionale Schoolschaakkampioenschap 

Nadat ons schoolschaakteam had gewonnen op 
het Utrechtse Heuvelrug Toernooi mocht het 
uitkomen op het regionale 
schoolschaak kampioenschap afgelopen 
zaterdag 11 maart in Maarssen. Er deden aan 
dit toernooi totaal 40 schoolteams mee en de 
beste 5 kunnen dan vervolgens uitkomen op 
het Nederlands Kampioenschap. Dit geeft dus 
al aan dat het schaaknivo behoorlijk hoog is! 
Voor Teun, Rijk, Tiuri en Guus dus al bij 
voorbaat een hele prestatie om zich hiervoor te 
plaatsen. We gingen vol goede zin al vroeg 
naar Maarssen waar we in totaal 9 rondes 
speelden van elk 30 minuten. Het werd een 
lange en concentratie slopende dag. We 
wonnen 1 wedstrijd, speelden 4 keer gelijk en 
verloren ook 4 keer. We haalden in totaal 6 
wedstrijdpunten en maar liefst 15 bordpunten. 
Rijk wist zelfs 6 van de 9 partijen te winnen. 
We plaatsten ons helaas niet voor het 
Nederlands Kampioenschap maar hielden wel 
allemaal een heuse medaille aan dit toernooi 
over! En daar zijn we dan ook terecht trots op! 
Goed gedaan mannen! 
 

http://aquaforall.org/
http://www.wandelenvoorwater.nl/wat-we-doen/werkwijze/


 
 
Wouter de Waal 
 
 
Vanuit de schoolbibliotheek 
NIEUWE BOEKEN 

 DOOR LOIS EIJGENRAAM. In de opvoeding spelen gezond hechten en opgroeien 
in verbondenheid met jezelf en de omgeving een grote rol, waarbij de basis in de 
eerste levensjaren wordt gelegd. De bouwstenen van de opvoeding zijn 
veiligheid, toevertrouwen, zelfvertrouwen, zelfstandigheid en creativiteit. Deze 
hechtingspiramide wordt, voorafgegaan door een kort overzicht van het 
opvoeden in de twintigste eeuw, stapsgewijs beschreven. Ook wordt ingegaan op 
recepten, oefeningen en therapie die een bijdrage leveren aan het hechten en in 
verbondenheid te leren leven. Een voor ouders en opvoeders praktisch boek dat 
wezenlijke aspecten van de opvoeding van jonge kinderen duidelijk beschrijft en 
als zodanig handreikingen voor een goede opvoeding geeft. 
 

 DOOR VALENTIN WEMBER. In deze publicatie brengt Valentin Wember ons in de 
wereld van de bekende pedagoog en antroposoof Rudolf Steiner. Steiner gaat ervan 
uit dat kinderen morele begrippen leren door een beroep te doen op het gevoel en 
de wil van het kind. Dit is enigszins in tegenstelling tot de gangbare visie die ervan 
uitgaat dat we morele begrippen het beste bijbrengen door beroep te doen op het 
verstand. De auteur vertolkt doorheen het boek tot in details de visie van de 
Steinerpedagogie.Dit boek richt zich tot alle onderwijskundigen die met de 
Steinerpedagogie willen kennismaken en zeer in het bijzonder tot praktiserende 
vrijeschoolleraren en tot studenten aan de vrijeschoolpedagogie. 
 

 
DOOR JAMES HILLMAN.  
Samenvatting 
Een 'goed mens' zijn, wat is dat? Voortdurend worstelen we met dilemma's. Als we 
assertief zijn, zijn we dan nog wel verdraagzaam? Als we onze eigen keuzes 
maken, zijn we dan wel sociaal genoeg? Als we onze boosheid verwoorden, zijn we 
dan nog wel liefdevol? Als we ons laten gelden, missen we dan voldoende 
mededogen? Als we onze grenzen stellen, is onze liefde dan nog onvoorwaardelijk? 
Als we voor onszelf kiezen, zijn we dan egoïsten? Allemaal dilemma's waar 
spirituele kennis tot op heden geen duidelijkheid over geeft. 
 

 
ROSS W. GREENE/ De weg kwijt op school, waarom kinderen met gedragsproblemen moeilijk 
meekomen en hoe we e kunnen helpen 
 
INGEVORG BOSCH/ De onschuldige gevangene: over opvoeden en overleven 
Kinderen, met hart en ziel zijn ze, wat je ook doet, loyaal aan jou, met huid en haar zijn ze aan jouw 
buien overgeleverd, door merg en been snijdt jouw boze stem, van top tot teen zijn ze gevangen in 
jouw huis. 
- Hoe kan ik me voorbereiden op het krijgen van een kind? 
- Wat moet ik weten over de ontwikkeling en de behoeften van kinderen? 
- Hoe ga ik om met een dwarse peuter of onzekere puber? 
- Hoe voorkom ik dat ik dezelfde fouten maak als mijn ouders? 
Onze kinderen zijn volledig overgeleverd aan de zorg die wij ze geven. Maar zijn we wel voldoende 
toegerust voor deze taak? Weten wij wat een kind écht nodig heeft? En wat ons eigen gedrag en 

emoties bij de opvoeding drijft? 
 
Vanuit de kinderopvang-BSO 
Yoga 

Vanaf dinsdag 14 februari zijn we begonnen met 4 
proeflessen Yoga vanuit de BSO aan te bieden voor alle 
kinderen op de dinsdag. Bij voldoende animo willen we 
een blok van 5 lessen gaan aanbieden van 15.45 uur 
tot 16.45 uur.  Deze zal dinsdag 21 maart van start 
gaan. Ingrid Buijs van “De Schatbewaarder” 
http://www.deschatbewaarder.com/web/ 
zal  deze lessen verzorgen. Om 17 uur zullen de 
kinderen weer op de BSO zijn.  De kosten hiervoor 

http://www.deschatbewaarder.com/web/


 
 
bedragen € 55,- 
De yogalessen op donderdag lopen in maart ten het einde. Wij willen graag weten of er  kinderen 
zijn die door willen gaan, gaan stoppen of juist willen beginnen. Wij kunnen dan kijken of we de 
donderdaglessen  eventueel door kunnen zetten.  Op de donderdagen hebben we de ene week de 
jonge  kinderen en de andere week de oudere kinderen. Ook voor de vervolg lessen op de  
donderdag geldt 5 lessen voor €55,- 
Graag hoor ik van jullie deze week of er veranderingen gaan plaats vinden of dat er enthousiast 
kinderen willen gaan starten op de dinsdag of donderdag. 
Lonneke@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) 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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