
  
 
Agenda: 

20 juni  20.00 uur (inloop 19.45 uur) Klas 4, ouderavond 

24 juni  17.00 uur    Viering Sint Jansfeest met de hele school 

27 juni  19.45 uur    MR vergadering 

28 juni  20.00 uur    Kennismakingsavond nieuwe 1e klas! 

4 juli   20.00 uur    Informele ouderavond klas 3 

 

 

 
Vanuit de Schoolleiding  

Kleuterviool start weer een nieuwe cursus 

Binnen onze brede school bieden we sinds april 2014 een cursus Kleuterviool aan. Er is na de 

zomervakantie weer ruimte voor een nieuwe cursus voor beginners!  

Anne Drewes geeft de lessen Kleuterviool. Zij doet dit op een heel speelse manier; ze gaat met de 

kinderen o.a. liedjes zingen, ritmes klappen en omzetten in beweging, luisterspelletjes doen en 

natuurlijk leren hoe je viool speelt. De ontwikkeling van de muzikaliteit van het jonge kind staat hierbij 

centraal.  

De lessen zullen worden gegeven op dinsdag en donderdag in het lokaal van juf Inez en duren een uur. 

Lestijden in overleg met elkaar en met de bso. De kosten zijn €10 per les excl. vioolhuur.  

Nieuwsgierig geworden? Lees bijgaande flyer en neem voor meer informatie en om aan te melden 

contact op met Anne Drewes via anne.drewes@outlook.com of 06-3622 8642.  

 

Dank aan de commissie A4D 

We kijken weer terug op een geslaagde wandelweek/avondvierdaagse waar bijna alle kinderen uit klas 1 

t/m 6 aan mee hebben gedaan! Bart, Marleen, Roger, Patrick, Thijs en Stef dank voor jullie inzet 

waardoor dit evenement weer gladjes is verlopen! 

 
 

Vanuit de MR 
Verkiezingen 

Er hebben zich vier ouder-kandidaten gemeld voor de twee vacatures in de oudergeleding van de MR, 

daarom zullen we MR-verkiezingen organiseren. Dat willen we digitaal gaan doen: alle ouders ontvangen 

binnenkort een E-mail met een inlogcode om stemmen uit te brengen op de kandidaten van hun keuze. 

Elke mail bevat een unieke inlogcode, waarmee je 1x kunt stemmen. Iedere ouder van de school mag 

stemmen. Echter, niet van alle ouders nog is het mailadres hier op school bekend. Daarom hebben we 

om praktische reden besloten de huidige mailinglijst van het weekbericht te gebruiken. Mocht je als 

ouder niet persoonlijk een verkiezingsmail ontvangen en wel zelf willen stemmen, wil je dat dan aan mij 

doorgeven, dan zorg ik ervoor dat je alsnog een verkiezingsmail krijgt. Je kunt stemmen tot maandag 4 

juli middernacht.  

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je daarover bij mij terecht. 

 

Namens de MR, Maarten van Beuningen 

mr@devuurvogeldriebergen.nl 

 

 
 

Weekbericht 

 

Maandag,20 juni 2016 
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Vanuit de klassen 
Beste ouders van de aankomende eerste klas! 

Bij deze wil ik jullie van harte uitnodigen voor onze kennismakingsouderavond op dinsdag 28 juni in het 

lokaal van de huidige eerste klas. 

We beginnen om 20:00 uur met een voorstel rondje waarvoor ik jullie wil vragen wat mee te nemen.  

Namelijk: graag iets meenemen van je kind waarmee je iets van je kind wilt neerzetten als korte 

kennismaking met hem of haar. Iets van wat je kind graag doet, of wat op de een of andere manier 

belangrijk voor je kind is. 

 

Naast dat ik het leuk vind om op deze manier vast even kennis te maken met jullie kinderen, zou ik jullie 

op de zelfde manier willen vragen iets mee te nemen van/over jezelf. We gaan in principe een aantal 

jaren met elkaar op weg. Hoe fijn kan het dan zijn om gewone of onverwachte dingen eventjes van 

elkaar te mogen zien… 

 

Na deze dubbele voorstelronde, zou ik jullie kort willen meenemen in mijn gedachten over de eerste 

klas. 

Wat kleine praktische puntjes zullen besproken worden tot slot. 

 

Om 21:00 uur wil ik graag de ouderavond afsluiten. 

 

Op vrijdag 1 juli neem ik aan het eind van de ochtend de groep kinderen vanuit de kleuterklas mee naar 

een eerste samenzijn in onze toekomstige klas. 

Met hartelijke groet, 

Maike 

 

Laatste kans!  

Aankomende woensdag verkoopt de zesde klas voor de laatste keer taart. Naast de taartverkoop worden 

er ook ansichtkaarten en thee verkocht. 

We staan weer vanaf 12.45 op het voorplein. Tot dan! 

 

Avondvierdaagse 2016 

Zie fotobericht in de bijlage... 

Het was een mooi wandelfeest. Dank jullie wel allemaal. Shirtjes graag bij Rob / 

Willem inleveren! Tot volgend jaar, de commissie A4D, Bart, Marleen, Roger, Patrick, 

Thijs en Stef 

 

 
Vanuit de ouders 
Lopende vuurtjes 

Voor de rubriek Lopende Vuurtjes in het landelijke tijdschrift Seizoener ben ik altijd op zoek naar leuke 

en interessante nieuwsberichten. Heb je zelf een lopend vuurtje? Spreek me dan aan of mail het 

naar nieuws@seizoener.nl. 

Hester van Delden 

 

Sint Jan 

hulpouders gevraagd 

Als je je nog niet hebt opgegeven om mee te helpen bij het Sint Jans feest, dan kan dat nog. Er zijn nog 

een paar taken vrij, bijvoorbeeld helpen met opbouwen, of samen met de kinderen trefbal spelen of 

bellen blazen. Opruimen mag natuurlijk ook. Kom helpen! Je kunt je inschrijven door je naam op de lijst 

in de hal te zetten.  

 

Bloemenkransen maken voor Sint Jan 

vrijdagochtend 24 juni gaan we met elkaar bloemenkransen maken voor het Sint Jansfeest. Bij mooi 

weer op het plein, anders in de hal. Neem je eigen materiaal mee.  

 

Grote bellenblazers te leen gevraagd 

Voor het bellenblazen tijdens het Sint Jansfeest zijn we opzoek naar (grote) bellenblazers. Heb je die 

thuis liggen of kun je er een paar maken? Lever ze in bij Willem. Ook kleine bellenblazers zijn welkom. 

En als iemand en goed recept voor sop weet, horen we dat graag (jaarfeestgroep@gmail.com)! 

 

Muziek 

Speel je een instrument en wil je dat laten horen? Speel dan mee met het orkestje tijdens het Sint 

Jansfeest op 24 juni. Geef je op door je naam op de lijst in de hal te zetten.  

 

Jentine Halsema 
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Vanuit de BSO 
Vrijdag lunchopvang na de zomervakantie 

Heeft u interesse in BSO opvang voor uw kind op vrijdag van 13:00 tot 14:30 uur? Stuur dan een mailtje 

naar vuurvogel@bsowijs.nl 

Bij voldoende animo gaan wij weer open! 

 

Vanuit de bibliotheek 

Literaire hulp gevraagd! 

Voor onze prachtige bibliotheek zoeken wij met ingang van volgend schooljaar enthousiaste 

(groot)ouders, stiefouders, tantes, ooms, opvoeders, oppassen, of andere mensen die zich bij De 

Vuurvogel betrokken voelen om ons team te komen versterken. 

 

Behalve algemeen hulp bij het uitlenen, inkopen, vergaderen (slechts 3 keer per jaar!), schoonmaken 

(slechts 2 keer per jaar!) en uiteraard de Kinderboekenweek (slechts 1 keer per jaar!) hebben we ook 

een specifieke vacature: 

 

Na jarenlange bevlogen, enthousiaste en strak geregelde organisatie gaat Miriam Jacobs ons team 

verlaten. Daardoor ontstaat er een vacature voor haar functie als voorzitter, penningmeester en vast 

aanspreekpunt voor de schoolleiding e.a. 

 

Graag horen we het van jullie als er enthousiaste boekenliefhebbers zijn die het leuk, gezellig, nuttig, 

interessant of inspirerend vinden om ons team te komen versterken.  

 

Je kunt uiteraard altijd 1 van ons persoonlijk benaderen voor vragen, maar je definitieve "sollicitatie" 

mag je sturen aan Miriam zelf: jacobs00@hetnet.nl of bel haar; 06-51 85 44 02 

 

Hartelijk dank en we zien jullie graag in drommen naar ons toekomen! 

 

De bibliotheekgroep:  

Miriam Jacobs 

Nina Oosthoek 

Barbara van der Aa 

Anne-Marijne Flieck 

Miranda Hoekman 

Sigrid van Kleef 

Roos Dijkstra   

 

NIEUWE BOEKEN IN DE OUDERBIBLIOTHEEK 

 

De Upanishads/ vertaald en toegel. door Wim van Laar. 

Upanishads maken deel uit van de Veda’s en behoren daarmee tot de heiligste der 

hindoegeschriften. Ze speelden een hoofdrol in de ontwikkeling van de Indiase filosofie. 

Dit boek is een goed leesbare vertaling - op basis van ± 15 Engelse vertalingen! - van 

achttien Upanishads, echter niet vertaald vanuit het Sanskriet. De vertaler is 

yogadeskundige en docent. De zeggingskracht van de termen, beelden en 

uitdrukkingen wordt door deze populariserende vertaling voortreffelijk overgebracht, 

maar voor een diepere tekstanalyse is deze vertaling ongeschikt. Naast de Veda’s en 

Brahmana’s maken de Upanishads, die de basis vormen voor de Indiase filosofie, deel 

uit van de z.g. ‘geopenbaarde hindoeïstische literatuur'. Naast de vertaling bevat het 

een voorwoord, inleiding, toelichting en bibliografie. Het is geïllustreerd met sfeerbeelden in zwart-wit. 

1e druk, 2015. 

 

Bevlogen en belast/ door Paulien Bom: over het wel en wee van opgroeien met 

idealen. 

Wat als je ouders idealen hebben en deze denkbeelden bevlogen en consequent 

voorleefden in hun opvoeding? Hoe hebben de kinderen deze idealistische opvoeding uit 

hun jeugdjaren ervaren: als een lust of een last? De auteur, verpleegkundige en 

publiciste, sprak met acht kinderen van bekende ouders die hun leven lang deze erfenis 

van opvoeding en idealen met zich mee dragen of torsen. Achtereenvolgens komen na 

een inleiding over dit originele vraagstuk de kinderen zelf aan het woord: Candia Boeke, 

Dick Woudenberg, Barbara Kohnstamm, Saskia Noorlander-den Uyl, Reinout van Asbeck, 

Judith Veltman-Juffermans, Job Jansen en Marieke van der Sloot. Hun wel en wee van 

opgroeien met idealen tonen afdrukken van de sporen uit het verleden, soms een last maar vaak ook 

een lust. In de balans die de auteur tot slot opmaakt van de interviews constateert zij onder meer dat 

het woord humor niet is gevallen. 2014. 
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Nieuwe Rituelen/Annegien Ochtmans-de Boer: vorm geven aan de 

belangrijke momenten in je leven. 

Ondanks de toenemende secularisatie blijven mensen hechten aan riten. Wel willen 

zij steeds meer zelf hieraan vormgeven. Annegien Ochtman-de Boer (1955), 

remonstrants predikante, zet uiteen hoe moderne riten gestalte kunnen krijgen. Na 

een inleidend hoofdstuk bespreekt zij vijf momenten waarbij riten gebruikt worden: 

geboorte, levensverbintenis, scheiding, overlijden en andere gedenkwaardige 

ogenblikken. Ieder gedeelte begint met een beschouwing; daarna volgen talrijke 

voorbeeldverhalen met vaak indringende persoonlijke belevenissen. Zij blijft niet 

alleen bij het christendom; ook jodendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme komen 

in beeld. 

 

Innerlijk vuur/Hugo Pronk: een wegwijzer bij Rudolf Steiner, “Gezondmakend 

onderwijs”: speciaal de 10, 11e en 12e voordracht. 

Essay, geschreven ter gelegenheid van het tweede Symposium Gezondmakend 

Onderwijs in het Geert Grote College te Amsterdam, november 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Groepstelefoon: 06-37433414. Kantoor Bso Wijs! en Bso de Vuurvogel: 0343-758418  

 

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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