
 

 

Agenda: 
18 dec. onder schooltijd! Paradijsspel voor klas 3 tm 6 

21 dec. 20.00 uur Kerstspel, voor ouders en  

   belangstellenden. 

22 dec. Kleuters zijn vrij deze dag!! 

 10.00 uur Kerstspel voor klas 1 tm 6 

 De leerlingen van klas 1 t/m 6 zijn op vrijdag 22 december alleen van 

10.00 uur tot 11.30 uur op school voor het Kerstspel. 

23 december 2016 tot en met 7 januari 2018 KERSTVAKANTIE 

 

Vanuit de schoolleiding 

Wat deden de leerkrachten van De Vuurvogel tijdens de stakingsdag? 

Afgelopen dinsdag waren de deuren van De Vuurvogel gesloten voor de kinderen. De leerkrachten 

hebben op verschillende manieren invulling gegeven aan het thema werkdrukvermindering, een van de 

hoofdthema’s van deze staking. Het lijkt misschien gek, maar een groot deel van de leerkrachten was 

gewoon op school, om in rust en met aandacht te werken aan administratieve taken die ook horen bij 

het vak van leerkracht. Denk bijvoorbeeld aan het schrijven van evaluaties, lesvoorbereidingen en 

rapportages, waardoor de voortgang van alle leerlingen inzichtelijk is. Belangrijke taken dus, waar in de 

waan van de dag niet altijd tijd en aandacht voor is. De mogelijkheid om hier op deze dag aan te 

werken is door iedereen met beide handen aangegrepen. Sommigen werkten fijner thuis, met een 

eigen dagritme en een middagwandeling door de sneeuw. Met iedereen die op school was, is gezellig 

en heerlijk samen geluncht. 

We realiseren ons dat het van ouders best weer wat gevraagd heeft, en danken jullie voor het begrip. 

 

Kerstspel 

Donderdagavond a.s. wordt door de leerkrachten van De Vuurvogel het prachtige Oberufer- kerstspel 

opgevoerd voor de ouders. Een sfeervol spel met mooie beelden en muziek. We hopen velen van jullie 

te kunnen begroeten deze avond! 

Voor de kinderen wordt het spel op vrijdagochtend gespeeld. 

 

Oudertevredenheidsonderzoek sluit vandaag 

Al ruim 23% van de ouders heeft deze enquête ingevuld, waarvoor hartelijk dank! Afgelopen week is 

nog een laatste herinnering verstuurd aan de ouders die dit nog niet gedaan hebben. Wie nog een 

bijdrage wil leveren, heel graag. Dat kan vandaag nog. 

In januari zullen de uitkomsten eerst worden besproken in de bestuursvergadering, en worden gedeeld 

met de MR, en zo snel mogelijk daarna zal in het weekbericht een verslag van de uitkomsten volgen. 

 

Schrijfwedstrijd 

In de bijlage een aankondiging voor een kinder-schrijfwedstrijd voor kinderen in klas 5 en 6 uit de 

gemeente Utrechtse Heuvelrug. Een leuke en uitdagende manier om met taal bezig te zijn, die we als 

school van harte stimuleren. 

 

Met Vriendelijke Groeten, 

Linda Scheeres 

 

 

 

 

 

 

Weekbericht 

 

Maandag, 18 december 2017 

 



 

 

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  

 

 

 

 

 

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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