
 

 

 

Agenda: 
22 jan. 20.00 uur Klas 6, ouderavond 

29 jan 20.00 uur (19.45 inloop) Klas 1, ouderavond 

1 febr vanaf 8.30 uur Schooltuin, snoeiochtend 

 

Vanuit de Schoolleiding 
Nieuwe vertrouwenspersoon 

Bij de kerstlunch hebben we afscheid genomen van Erik Stolwerk die jarenlang onze school met raad 

en daad heeft bijgestaan. Eerst als ouder, later als bestuurslid en toen nog jarenlang als 

vertrouwenspersoon. 

We kijken met veel dank terug naar alles wat hij voor de Vuurvogel heeft gedaan en zijn blij dat we 

hem nog wel 1x per jaar op 5-12 mogen ontvangen! 

Natuurlijk is het van belang dat de school een vertrouwenspersoon heeft en we zijn dan ook blij dat 

we Allard Keuter (oud-ouder en jarenlang bestuurslid) bereid hebben gevonden om deze integere 

taak van Erik over te nemen. 

Allard is bereikbaar via zijn werktelefoon 0612108368 zodat hij in principe ook overdag vaak 

bereikbaar is. Inspreken kan natuurlijk altijd. 

Allard vindt het heel leuk om zich hernieuwd met onze school te verbinden! 

 

Namens de schoolleiding, Sonja Helling 

 
Voortgang oudertevredenheidsonderzoek 

Beste ouders 

Voor de kerstvakantie heeft maar liefst 33% van u de enquête ingevuld. Dat is een vrij hoge respons 

voor een dergelijke enquête en daarvoor willen we jullie als ouders hartelijk danken. Het geeft blijk 

van betrokkenheid bij de school. De school krijgt van jullie een ruim voldoende als eindbeoordeling, 

en dat is heel mooi. Bepaalde aspecten worden erg goed gewaardeerd, en natuurlijk zijn er ook 

duidelijke verbeterpunten naar voren gekomen. 

In de volgende bestuursvergadering worden de uitkomsten nader besproken, en ook welke concrete 

acties daaruit voort zullen komen. Ook zullen de uitkomsten met het team de MR worden gedeeld. 

Daarna zal in het weekbericht een uitgebreider verslag met de uitkomsten verschijnen. 

Linda Scheeres 

 

Vanuit de administratie 
Ouderbijdrage 

Beste ouders en/of verzorgers. Veel ouders hebben het formulier in verband met de jaarlijkse 

ouderbijdrage al ingeleverd. Ik mis echter ook nog veel formulieren met toezeggingen. 

Wilt u, als u het formulier nog niet bij mij ingeleverd heeft, het formulier invullen en zo snel mogelijk 

bij mij inleveren? Hartelijk dank. 

Hennie den Teuling, administratie. 

 

Vanuit de klassen 
Driekoningenspel 

Beste ouders van de Vuurvogel, 

Aanstaande woensdag, 24 januari, wordt het gezongen driekoningenspel voor de kleuters en de 

kinderen van klas 1 t/m 6 opgevoerd bij ons op school. 

Het wordt gespeeld door een gemengde groep van leerkrachten en ouders. 

Weekbericht 

 

Maandag, 22 januari 2018 

 



 

 

Zo aan het eind van deze driekoningentijd zullen wij het beeld neerzetten van de koningen die de 

ster volgen en bij het Jezuskind aankomen en hun geschenken offeren.  

Er staat een rij stoelen achter in de zaal klaar voor ouders die dit spel mee willen beleven. 

Er zijn twee uitvoeringen: de eerste om 9:00 uur en de tweede om 9:45 uur. 

 

Met hartelijke groet, 

Maike 

 

Snoeiochtend schooltuin 
Op donderdag 1 februari is het volgens de zaai- en werkkalender voor biologisch-dynamische 

tuinbouw een heel gunstige dag om de bessenstruiken en de druif te snoeien. 

Dit heeft te maken met de stand van de maan door de dierenriemtekens heen. Deze heeft invloed 

op de sapstroom in de planten en die stroom komt begin februari weer langzaam op gang.  

De tuin kan nu ook verder schoongemaakt worden. Dood hout verwijderd; paden geschoffeld en de 

composthoop verder opbouwen. 

Wanneer we dit met wat enthousiaste volwassenen oppakken, kunnen we al een heel stuk 

voorbereidend werk doen voordat de kinderen met hun klas komen. 

Meld je alsjeblieft aan bij mij en de tijd die je van plan bent te komen. Ik ben er die dag vanaf half 9 

tot half 1. Er is geen vorst voorspeld en alleen bij heel nat weer gaat het niet door. 

Er zal tussendoor drinken en lekkers zijn ter versterking. 

Tel 0627238112 of mheunks@devuurvogeldriebergen.nl 

 

Tuinjuf Marijke Heunks 

 

 

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 

 

 

 

mailto:mheunks@devuurvogeldriebergen.nl
http://www.devuurvogeldriebergen.nl/ouders/vuurtjes-voor-ouders/
mailto:geeke.hardeman@kinderopvang-devuurvogel.nl
mailto:Info@kinderopvang-devuurvogel.nl
mailto:Vuurvogel@bsowijs.nl
mailto:info@bsowijs.nl
mailto:info@devuurvogeldriebergen.nl
http://www.devuurvogeldriebergen.nl/
mailto:hdteuling@devuurvogeldriebergen.nl

