
 

 

Agenda: 
13 nov 20.00 uur Klas 4, ouderavond (ipv op 16 nov!) 

14 nov. 19.00 – 22.00 uur Klas 1, ouderavond 

21 nov. 19.00 – 22.00 uur Klas 1, ouderavond 

22 nov. 20.00 uur Klas 2, ouderavond 

23 nov. 18.00 uur Toneelstuk klas 3 voor ouders 

 

Vanuit de MR 
Kort verslag van de vergadering van 31-10 j.l: 

De mr heeft deze vergadering uitgewisseld over de vragen die er leven met betrekking tot de 

ouderbijdrage, en de wens naar een gedetailleerde onderbouwing. We zijn hierover ook in een 

constructief gesprek met de penningmeester van het bestuur. Dit punt wordt vervolgd. De begroting 

hebben we na grondige bestudering en uitgebreide toelichting van de penningmeester goedgekeurd. 

We zullen vanaf nu de week voorafgaand aan onze vergadering de agenda in het weekbericht zetten, 

en de week erna kort verslag doen van wat er is besproken. 
Chris Cornelisse, secretaris. 

Vanuit de klassen 

Ouderavond klas 4 verzet!!! 

De ouderavond van 16 november is verzet naar vanavond 13 november! 

 

 

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 informatie kinderdagverblijf: ma, di en do van 09:00 tot 16:00  

op 06- 40786754 

Vragen, planning, aanmelding: 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 

 

. van 13:00-18:30 uur. 

Groepstelefoon: 06-37433414. Kantoor Bso Wijs! en Bso de Vuurvogel: 0343-758418  

 

 

 

 

 

Weekbericht 

 

Maandag, 13 november 2017 

 

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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