
  
Agenda: 
 

2 nov. 20.00 uur(19.45 uur inloop) Kleuters, ouderavond in de zaal 

3 nov. 20.00 uur Driebergse Ouderavond op De Valkenheuvel 

4 nov. 20.00 uur Klas 5, ouderavond 

11 nov. 16.45 – 18.00 uur Sint Maarten 

12 nov. 20.00 uur Klas 3, ouderavond. 

 

Vanuit de klassen 
Welkom 

Valentijn Wolvekamp, in kleuterklas B van Juf Inez 

Emma ’t Hart, in klas 2 van Juf Fionna en Juf Josine. 

Wij wensen Valentijn, Emma en hun ouders een hele fijne tijd toe op onze school. 
 

Vanuit ouders 

Scholierenzwemtoernooi 

Zaterdag 28 november 2015 is het weer zover. Zwemclub de Zwoer organiseert het 

scholierenzwemtoernooi, voor iedereen die zwemmen leuk vindt!  

We hopen dat jij er dit jaar ook bij bent. Je kunt komen proefzwemmen op woensdag 25 november van 

17.30 tot 18.30 uur. Dit is gratis, meld je bij de kassa van de Zwoer. 

Bijgevoegd vind je de digitale versie van het inschrijfformulier, deze is ook via de klassen verspreid. 

Lever je formulier uiterlijk maandag 23 november in. Mocht je vragen hebben, neem dan even contact 

op met Geeske of stuur een berichtje naar g.vanlunteren@hotmail.com. 

Kom in de sfeer van Sint Maarten! 

Maandagochtend 9 november worden grote pompoenen  uitgehold en versierd in de hal van school. Een 

gezellig en sfeervol karwei met een prachtig resultaat (en lekkere soep). Iedereen  is welkom om te 

komen helpen, of om dan een eigen knol of pompoen uit te hollen en te versieren. Neem je eigen 

materiaal en gereedschap mee! Kun je maandagochtend niet maar wil je wel een pompoen of knol voor 

de versiering van het schoolfeest maken? Heel graag! Breng je creatie dan uiterlijk woensdagochtend 11 

november mee naar school. We hopen dat er heel veel lichtjes zullen schijnen!  
De jaarfeestgroep 

Sint Maarten 

Uiterlijk maandag 9 november moeten de kinderen uit klas 1 tot en met 6 een knol of pompoen, 

uitholgereedschap en theedoek mee naar school nemen. Het is fijn als het karteldeksel al gemaakt is.  

De kinderen maken zelf op school (met de hulp van oudere klassen) hun lantaarn. De kleuterouders 

hollen en versieren een knol (liever echt een vrucht uit de aarde, dus geen pompoen) voor hun kleuter. 
Maak er ook een hengsel aan (bijvoorbeeld met inderdaad en een wc-rol).  

De kleuters en de kinderen uit de klassen 1 tot en met 6  nemen hun eigen knol/pompoenlantaarn op 11 

november mee naar het avondfeest. 

 

Doe een echt waxinelichtje of kaarsje in de uitgehold lantaarn  en neem een lange aansteker mee naar 

het feest (ook voor de oudste drie klassen). 

 

Dit jaar vieren we het  sint Maartensfeest op 11 november vanaf 16.45 uur tot 18.00 uur op het 
landgoed van Moersbergen. Meer informatie volgt nog. 

Weekbericht 

 

Maandag, 2 november 2015 

mailto:g.vanlunteren@hotmail.com


Win je eigen pagina in de Seizoener 

Voor de kinderen van onze school: in de hal staat een doos met een foto. Wie is dit? Doe deze week 

voor vrijdag een briefje met de oplossing en je naam in de doos in de hal en win een pagina in de 

Seizoener die je zelf mag samenstellen! 

 

 

Openingstijden bibliotheek: iedere dinsdag en vrijdag van 08.30 tot 09.15 uur 

Schenkerij: iedere vrijdag van 08.30 tot 09.30 uur 

 

Openingstijden en info Kinderopvang De Vuurvogel Dagopvang: 

ma t/m vr van 7.30 uur-18.30 uur (Mirte Madelief: 06 3403 2509) 

 

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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