
 

 

Agenda: 
21 nov. 19.00 – 22.00 uur Klas 1, ouderavond 

21 nov. 20.00 uur Klas 5, ouderavond 

22 nov. 20.00 uur Klas 2, ouderavond 

23 nov. 18.00 uur Toneelstuk klas 3 voor ouders 

28 nov.   Fietscontrole, klas 1 tm 6 

30 nov. 20.00 uur MR vergadering 

 

Vanuit de schoolleiding 
Mogelijk vervolg staking: 

Wellicht hebt u het ook gelezen in de media, bijvoorbeeld op www.pofront.nl; er is een mogelijke 

volgende staking aangekondigd als vervolg op de staking van oktober. Deze keer zal dat zijn op 

dinsdag 12 december. Zodra wij meer weten over de daadwerkelijke doorgang van deze staking, en de 

invulling daarvan door onze school, laten we dat weten. 

Mede namens het bestuur, Linda Scheeres. 

 

De Sint is weer in ‘t land 

Afgelopen weekend was het weer zover; de intocht van Sint Nicolaas en de pieten! Van de collega's 

horen we dat er al wat onrust en opwinding te merken is in alle kleuterklassen. In zowel de aanloop 

naar 5 december als het feest zelf willen wij er wel aandacht aan besteden, maar het vooral niet te 

spannend maken. In bijgevoegd artikel staat een mooie uiteenzetting over het Sinterklaasjournaal, 

zoals wij hier tegenaan kijken. Nu lijkt het dat wij jullie willen voorschrijven wat je wel of niet mag 

doen, maar met wat wij in de klas doen, kunnen jullie thuis nog alle kanten op. Het laat jullie vrijer dan 

het Sinterklaasjournaal dat, zoals jullie kunnen lezen, eigenlijk niet voor kleuters geschikt is. We 

houden het sprookje, het mysterie in stand, zingen liedjes, doen een leuk spel en voor de kinderen zijn 

tijdens het vrije spel verkleedkleren beschikbaar.   

Vaak is het veel minder ingewikkeld dan wij volwassenen in eerste instantie denken. Je kunt ze op deze 

leeftijd nog gemakkelijk terug in het mysterie en de fantasie krijgen, dit vermogen is te bijzonder om 

ze al te jong te ontnemen.  

Als het lukt de kinderen zo mee te nemen in het verhaal, is het ook niet van belang hoe groot of duur 

een cadeau is, maar de persoonlijke aandacht van Sint Nicolaas maakt dat het kleinste geschenk een 

enorme schat is.  

Zo gaan we de komende weken met veel plezier tegemoet! 

Mede namens de kleuterleidsters, Linda Scheeres 

 

Vanuit de MR 
MR-vergadering 

De MR vergadert deze maand op donderdag 30 november 2017 van 20.00 uur tot 22.00 uur. Op de 

agenda staan de volgende punten:  

 

- Notulen vorige vergadering 31 oktober 

- ICT beleidsplan 

- Vragen van ouders m.b.t. het vervolg van de concretisering besteding ouderbijdrage 

- Jaarplan 2017/2018  

- Wat Verder Ter Tafel Komt 

 

 

 

 

Weekbericht 

 

Maandag, 20 november 2017 

 

http://www.pofront.nl/


 

 

Vanuit de conciërge 
Fietscontrole 

Dinsdag 28 november willen we graag de fietsen van alle kinderen van klas 1 tm 6 controleren op 

verlichting, remmen etc. Rob en ik willen daarbij graag hulp van 2 ouders. Wie wil hierbij helpen? 

Willem van Loenen, conciërge. 

 

Vanuit de klassen 
Welkom 

Lente Stroosma, klas A en Mette Krauwer, kleuterklas D. 

Wij wensen Lente en Mette een hele fijne tijd toe op onze school. 

 

Vanuit de bibliotheek 
Advent Verkoop 

Aanstaande woensdag 22 november staat er in de grote hal een prachtig ingerichte tafel met de 

mooiste adventskalenders, boeken en kaarten voor de komende heerlijke feestmaand. 

Komt allen lekker Advent en Sinterklaas shoppen!  

Van de opbrengst komt 15% ten goede aan onze eigen schoolbibliotheek, dus je steunt ook nog eens 

een goed doel!  

Iedereen is van harte welkom om lekker even te blijven bewonderen (en kopen, uiteraard) om 8.30 uur 

én om 13.00 uur. 

Graag tot woensdag! 

Roos 

 

 

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 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 

 

. 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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