
 
 

 

Agenda: 
19 sept. 20.00 uur (inloop v.a.19.45 uur)  Klas 1, ouderavond 
20 sept. 13.00 uur  Tuinmarkt door klas 6 
21 sept. vandaag komt de schoolfotograaf  Klas 1 tm 6, schoolfoto’s 
25 sept. 20.00 uur  Klas 2, ouderavond 
29 sept. 8.30 - 13.00 uur school om 13.00 uur uit! Michaëlfeest 
5 okt. 20.00 uur  Klas 3, ouderavond 
5 okt. GEEN SCHOOL   Staking! 
 
Vanuit de schoolleiding 
Staking op donderdag 5 oktober 
In het basisonderwijs wordt op donderdag 5 oktober gestaakt, ook op de Vuurvogel. Dit betekent dat 
de school dan dicht is. De BSO is open voor de kinderen die normaal op donderdag naar de BSO gaan. 
De BSO zal u zelf informeren over de mogelijkheden en afspraken hieromtrent .  
Mocht opvang thuis echt een heel groot probleem zijn, dan zal op school voor opvang worden 
gezorgd. De mogelijkheden hiervoor zijn echter beperkt. Om te weten om hoeveel kinderen het zal 
gaan, ontvangt de schoolleiding  graag een bericht met de naam en klas van uw kind(eren). Het bericht 
kan tot uiterlijk maandag 25 september 12.00u gestuurd worden aan 
directeur@devuurvogeldriebergen.nl.  
Meer informatie over de aanleiding van de staking kunt u vinden op www.pofront.nl. 
Linda Scheeres, waarnemend schoolleider 
 
Herhaling: Keuze-uur  
Dit jaar zal ik het keuze-uur voorbereiden als vervang van Sonja. Het eerste keuze-uur blok zal op 1 
november starten. Ik hoor graag van ouders of er nog belangstelling is om een workshop voor de 
kinderen te geven. De afsluiting van dit blok valt op 6 december.  
Er komen nog twee blokken aan. Tijden van deze blokken zijn: 15 januari  t/m 21 februari 2018 en 7 
maart t/m 11 april 2018. 
Wie iets aan kan bieden of nog vragen heeft, laat het weten aan: mtjebbes@devuurvogeldriebergen.nl  
Marieke 
  
Vanuit de klassen 
Aanstaande woensdag tuinmarkt door klas 6. 
Deze klas heeft eigen tuintjes gemaakt en verzorgd dus hun eigen kweeksels mochten al eerder mee 
naar huis. Gelukkig hebben we een grote aardappeloogst en boerenkool die het fantastisch gedaan 
heeft. Ze zullen dan ook een lekker stamppotje voor de markt gaan koken en naar ik vernam met 
worst! Zelfs een toetje zal niet ontbreken.  Wel graag wat centjes meegeven aan je kind want 
afgelopen keer moest er heel wat geleend worden van welwillende ouders. 
De opbrengst was desondanks wel 193 euro’s! En na de verkoop van aanstaande keer mag klas 6 de 
helft van hun opbrengst gebruiken voor hun eindschoolkamp in juni.  
Dus smullen maar om 13 u, hopelijk weer op het voorplein al was het in de zaal de vorige week ook 
wel heel gezellig met de heftige storm buitengelaten. 
Tuinjuf Marijke   
 

 
Vuurtjes voor ouders 

Workshops, lezingen, boekentips en recepten aangeboden voor door andere ouders 
http://www.devuurvogeldriebergen.nl/ouders/vuurtjes-voor-ouders/ 

Weekbericht 
 

Dinsdag, 19 september 2017 
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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 

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  
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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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