
 

 

 

Agenda: 
22 febr. ALLE KLASSEN OM 13.00 uur uit! Studiemiddag 

23 febr. ALLE KLASSEN OM 13.00 uur uit! Carnavalsviering op school. 

24 febr. tot en met 4 maart  VOORJAARSVAKANTIE!! 

7 maart 20.00 uur   Klas 3, ouderavond 

9 en 10 maart 09.00 uur Schooltuin, werkzaamheden door 

  vrijwilligers. 

12 maart 20.00 uur Klas 2, ouderavond 

 

Vanuit de Schoolleiding  

De school – het gebouw. 

Goed onderwijs vraagt om een goed gebouw. Hierbij een korte update van hoe het er met het 

gebouw voor staat. Het gebouw is in de basis in goede staat maar is, gezien de leeftijd, op 

onderdelen aan groot onderhoud toe. Er staat een revitalisering gepland in 2023/’24, het pand is 

dan 40 jaar oud. Verbeteringen zien we vooral op isolatie en installaties van bijvoorbeeld de 

luchtkwaliteit en klimaat. 

In de tussentijd hebben we recent in klas 1 t/m 3 de vloeren vernieuwd, deze zomer volgen de 

resterende lokalen. Ook is de schuifwand bij de zaal vernieuwd, zijn er nieuwe hekken geplaatst bij 

het voetbalveldje (inclusief een ballenvanger) en bij het kleuterplein. Tevens zijn we met de 

gemeente in gesprek over de (on)mogelijkheden m.b.t. de grootte en het aantal lokalen. Zodra daar 

meer over te melden is, informeer ik jullie graag. 

Voor vragen kun je gerust contact met me opnemen. 

Sebastiaan Krouwel, bestuurslid portefeuille huisvesting 

 

Koorconcert op woensdag 28 maart 

Na de vakantie starten de klassen 4, 5 en 6 weer met een koorproject onder leiding van Matthijs 

Overmars. Deze keer wordt afgesloten met een concert op woensdag 28 maart in de kerk. Noteer 

deze datum vast! Meer details over tijd en programma volgen later. 

 

Algemene ouderavond op dinsdag 24 april 

Op dinsdag 24 april is de volgende algemene ouderavond (Let op, deze datum is gewijzigd!!) met als 

thema Kinderen en moderne media. Naast het team van De Vuurvogel zal ook Freek Zwanenberg als 

gastspreker aanwezig zijn 

 

Vanuit de klassen 
De Vuurvogel DOET op 9 en 10 maart mee in de schooltuin  

Afgelopen keer hebben we heel wat werk verzet met een bescheiden aantal ouders toen de struiken 

gesnoeid zijn maar er is nog meer te doen voordat de kinderen aan het werk kunnen. De compost/ 

mest kan uitgereden worden, er is nog groot snoeiwerk en wat percelen kunnen losgewoeld worden. 

Dit zou ik graag op vrijdag de 9e met jullie willen doen. 

Op zaterdag wordt verse koemest geleverd. Die zal weer een tijd moeten rusten. Het vullen van de 

bak wordt al heel wat jaren verzorgd door Toon van der Sande die op dit moment enige conciërge 

taken op zich genomen heeft. Zo kun je al kennis met hem maken. Hij hoopt dat er twee sterke 

mensen hem willen helpen met kruien.  

Dus wanneer je je aangesproken voelt om aan het vrijwilligerswerk mee te doen tijdens dit mooie 

weekend weet dat je op de Vuurvogel terecht kunt! 

Op vrijdag beginnen we om 9 uur en dan zal er tussendoor drinken en lekkers zijn ter versterking. 

Het tijdstip voor zaterdag wordt volgend weekbericht bekend gemaakt. Geef je SVP wel op bij 
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ondergetekende en wanneer je meer informatie over deze aankondiging wenst natuurlijk ook. 

Tuinjuf Marijke  

Tel 0627238112 of mheunks@devuurvogeldriebergen.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  

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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