
 

 

 

Agenda: 

19 sept. 19.45 uur Klas 3, ouderavond 

22 sept. 20.00 uur Klas 1, ouderavond 

22 sept. 17.30 uur in de zaal Klas 2, met hulp van klas 6, St. Joris en 

de Draak spel. Voor ouders en 

belangstellenden. (de kinderen zien dit 

spel op vrijdag tijdens school!) 

23 sept. 14.30 uur  Tuinmarkt door klas 4 

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 13 uur uit!!!  

4 okt. 20.00 uur Klas 2, ouderavond 

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

 studiedag!) 

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

 

Vanuit het team 
Feestweek 

In de week van 26 tot en met 30 september vieren wij het 40 jarige bestaan van de school, en het 

25 jarige jubileum van Sonja. Met alle kinderen doen we dat met een CIRCUSWEEK, die op maandag 

wordt ingeluid met een startvoorstelling voor de kinderen, en op vrijdag wordt afgesloten met een 

eindvoorstelling door de kinderen. Daar zijn jullie als ouders ook van harte bij uitgenodigd!  

Dus voor de agenda’s: vrijdag 30 september, inloop vanaf 11.00 uur, om 11.15 uur begint 

deze feestelijke show in onze gymzaal: Healthcentre Hoenderdaal, Hoendersteeg 7.  

NB: In de gymzaal mag niet op schoenen gelopen worden, graag een tasje meenemen om 

deze in te kunnen doen!!! 

 

Feestavond ouders en teamleden 29 september 

Op 29 september is de feestavond voor ouders en teamleden. Zoals jullie niet ontgaan kan zijn is er 

die avond de gelegenheid voor iedereen die iets op het podium wil brengen om dat te doen. Een 

aantal mensen hebben zich aangemeld maar we hopen op nog veel meer bijdrages!! In de hal van 

de school is een poster waarop je jezelf kunt intekenen. Het mag alles zijn! De organisatie is in 

handen van Edwin van Rossum: edwinvanrossum@hotmail.com of 0644194155 

Naast dat we samen hopen te genieten van allerlei podiumbijdrages is de avond zeker ook bedoeld 

om als volwassenen van de school elkaar informeel te spreken onder genot van een drankje en een 

hapje. Het lijkt leuk om na de podiumbijdrages ook de mogelijkheid te hebben om te dansen. 

Daarvoor zoeken we ouders die beschikken over plaatjes (gouwe ouwe?) en cd’s, en worden we 

helemaal blij van een ouder die beschikt over een installatie waarop we(hij/zij!) die muziek kunnen 

draaien. Graag melden bij Chris van klas 5: ccornelisse@devuurvogeldriebergen.nl 

Ook zijn we nog op zoek naar ouders die vanaf 19.00 uur willen helpen met het maken van koffie en 

thee, het klaarzetten van de kopjes, het sfeervol inrichten van de zaal (inclusief belichting), iemand 

die wil helpen de catering te verzorgen (hapjes en drankjes), en natuurlijk een opruim- afwasploeg. 

Hiervoor hangt vanaf vandaag ook een intekenlijst in de centrale hal. 

 

We, het team van de Vuurvogel, hopen op een gezellige avond waar we vele van jullie mogen 

ontmoeten!!  

 

 

Weekbericht 

 

Maandag, 19 september 2016 
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Vanuit de administratie 

Schoolfotograaf 

Als het morgenochtend mooi weer is komt onze schoolfotograaf om foto’s  te maken van klas 1 tot 

en met 6. 

 

Telefoonboekje   

Ter info: afgelopen vrijdag hebben alle jongste kinderen het nieuwe telefoonboekje mee naar huis 

gekregen. 

 

Telefoonboekje: Graag toevoegen bij klas 3: 

Mirthe Wagemakers, Uilenkamp 42,3972 XS Driebergen, tel:0343-410995, gebdd. 17-10-2008 

 

Vanuit de klassen 
Oefenen aan de circusacts 

Voor het oefenen van een aantal acts hebben wij wat matjes nodig, zoals yogamatten of 

kampeermatjes. Van wie mogen we die lenen? Graag melden bij juf Chris van klas 5. 

OP VRIJDAG 23 september TUINMARKT 

Deze week, dit keer op vrijdag om half 3 kunnen jullie allerlei producten uit de moestuin van school 

uitgestald zien op het schoolplein. 

Het is die middag het tuinlesuur van de 4e klas en zij zijn dit keer verantwoordelijk voor de verkoop. 

We hebben dan rogge gedorst en gemalen zodat er kruidkoek gebakken  wordt. Ook maken we 

popcorn van de mais. 

Dit hebben ze in de 3e klas gezaaid in het kader van de boerderijperiode. 

 

Enorme pompoenen zullen verwerkt worden tot een lekker soepje. Bosjes bloemen worden geplukt. 

Er zal kruidenthee en vliersap geschonken worden. 

 

Op het verkoopmoment hebben alleen de klassen 4, 5 en 6 les gehad en jullie willen vast wat 

proeven of meenemen. Vooral na de gymles is een kopje soep of stukje gebak heerlijk. 

Dat kan in ruil een kleine of grote bijdrage. Je mag zelf de prijs bepalen wat de tuin je waard is! Met 

de financiële bijdragen sparen we voor de aanschaf van materialen om de tuin kwalitatief omhoog te 

brengen. 

 

De leerlingen van de 2e klas hebben afgelopen week  het marktje voorbereid en achter de kraam 

gestaan. ze hebben bijna 170 euro bij elkaar verkocht. Dit geld wordt o.a. gebruikt om een afdak te 

realiseren waar we onder kunnen schuilen voor een regenbui. 

 

Ouders hebben zich alweer bereid gevonden om te bakken en de soep te helpen maken. Ook bij het 

opruimen  zijn extra handen zeer gewenst. Laat het maar weten! 

Tot vrijdag?! 

 

Tip: neem  losgeld mee om de verkopers de kans te geven het geldrekenen te oefenen. 

 

Juf Marijke, coördinator tuinwerkzaamheden en leerkracht. 

0627238112. 

 

Vanuit de ouders 
Kom toneelspelen. Ervaring is niet nodig.  

Vanuit enthousiasme en improvisatie willen een aantal Vuurvogelouders het oude driekoningenspel 

(dat we in januari zullen opvoeren voor klas 4, 5 en 6) opnieuw vormgeven. Dat levert nu al veel 

inspiratie en mooie momenten op!  Ervaar het zelf en doe gewoon mee! Er is nog plek voor een 

aantal ouders. 

We repeteren op zondagavond van 20.15 uur tot 22.00 uur in de grote zaal. Tot zondag!  

 

De 3K-toneelgroep 

 

Vanuit de bibliotheek 

De KINDERBOEKENWEEK komt er weer aan! 

Het is alweer bijna zover: de prachtigste, grappigste, spannendste, populairste en fijnste boeken 

worden weer verkocht bij ons op school in het kader van de nationale Kinderboekenweek! 

Dit jaar willen we echter NIET zoals in voorgaande jaren dagenlang al deze schatten op tafels in de 

hal uitstallen, maar slechts 1 dag. Op deze dag mag iedereen zoveel boeken als hij of zij maar wil 

DIRECT KOPEN van de tafel! En let op: wèl zoals ieder jaar gaat 15 % van de opbrengst naar de 

tel:0343-410995


 

 

bibliotheek van onze school!! 

Deze ENE dag zal dit jaar woensdag 5 oktober zijn:  schrijf deze dag dus in je agenda en zorg 

dat  je je portemonnee bij je hebt (je kunt NIET pinnen) 

Uiteraard gaan we nog VEEL MEER doen om jullie aandacht op deze dag te vestigen, dus houd je 

oren en ogen open! 

GRAAG TOT ZIENS aan de boekentafel op WOENSDAG 5 OKTOBER !!! 

 

Vanuit de BSO 
Kinder yoga 

Vanaf oktober (bij voldoende aanmeldingen) gaan we met de kinderen naar yoga. Dit zal een uurtje 

zijn van 15.45-16.45 uur. Als u uw kind(eren) op wil geven doe dit dan deze week. U mag een mail 

sturen naar Lonneke@bsowijs.nl 

Deze workshop zal uit 6 lessen bestaan (eventueel uit te breiden) Wij vragen voor de yoga lerares 

(Ingrid) €10,- per les. totale pakket komt dan uit op €60,- 

Mocht u een impressie willen zien kijk op onze Facebook site daar staat een filmpje van 1 van de 

yogalessen op. (11 juni) 

Lonneke Poppema 

 

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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