
  
Agenda: 

23 mei  19.45 uur   MR vergadering 

26 mei  20.00 uur   Klas 3, ouderavond 

10 juni   GEEN SCHOOL  Studiedag personeel 

13 en 14 juni Vakantie!!! 

16 juni  20.00 uur   Kleuters, ouderavond in de zaal 

 

Vanuit de schoolleiding 

Afwezigheid Willem van Loenen 

In verband met een fietsongeluk is Willem van Loenen, onze conciërge, al een aantal weken afwezig. Hij 

had een hersenschudding, gekneusde ribben en een zere schouder. Het gaat hem gelukkig beter maar 

hij heeft nog steeds veel last van zijn schouder. Nader onderzoek in het ziekenhuis zal uitwijzen wat er 

precies aan de hand is en hoe dat beter kan worden. Willem is af en toe op school maar kan weinig 

daadwerkelijk doen. Rob Hoeben zal zo lang als dat nodig is de conciërge-taken zo veel mogelijk 

uitvoeren. 
 
Kleurplaat Veiligheidsdag Gemeente 

Op 18 juni organiseert de gemeente Utrechtse Heuvelrug een Veiligheidsdag. Naar aanleiding hiervan is 

er een kleurwedstrijd voor alle basisschoolleerlingen. Wij willen binnen lestijd geen aandacht aan deze 

kleuractie besteden maar tegelijk willen we natuurlijk de kinderen niet de mogelijk onthouden om mee 

te kleuren aan de wedstrijd. Daarom liggen de kleurplaten vanaf vandaag in de hal van onze school. 

Uiterlijk op 3 juni moeten de kleurplaten worden ingeleverd op school bij Rob Hoeben of bij de 

bibliotheek van Driebergen. 

 

Herhaling: Zijn alle kinderen aangemeld? 

Zoals bekend hebben we een enorme toestroom van nieuwe leerlingen naar de Vuurvogel. Voor alle 

(kleuter)klassen zijn er wachtlijsten voor de komende 4 jaren. Soms blijken huidige ouders toch nog een 

jonger broertje of zusje niet ingeschreven te hebben. Een plaats is dan dus niet gegarandeerd! Dus 

check of je voor al je kinderen, ook als ze net geboren zijn!!, een inschrijfbewijs hebt zodat je zeker bent 

van een plaatsje op de Vuurvogel in de toekomst! 

Ben je onzeker of het goed zit voor jouw kinderen check dat dan via info@devuurvogeldriebergen.nl. 

Hennie den Teuling onze administratieve kracht heeft het overzicht van alle aanmeldingen. 

 

Vanuit de klassen 
Welkom 

Wij heten deze week welkom; Maes Schoute in kleuterklas C en Sienna van Lienden in kleuterklas B. Wij 

wensen Maes, Sienna en hun ouders een hele fijne tijd toe op onze school. 

 

Taart en live muziek 

De komende tijd zal de 6e klas met verschillende leuke acties geld inzamelen voor het zeilkamp. 

Aankomende woensdag gaan we van start met het verkopen van taart en cake. Vanaf 12.45 worden 

deze zelfgemaakte lekkernijen op het voorplein van de school verkocht. Tijdens de verkoop wordt er ook 

gezorgd voor live muziek! D.m.v. een levende jukebox kunt u voor een vrijwillige bijdrage liedjes 

aanvragen uit het 6e klas repertoire! 

Bij slecht weer staan we in de hal. Tot woensdag! 

 

 

 

Weekbericht 

 

Maandag, 23 mei 2016 

 

mailto:info@devuurvogeldriebergen.nl


Klas 5 

Er is van diverse kanten waardering gekomen voor gedichten die klas 5 als bijdrage had op het 

Pinksterfeest, vandaar dat Marieke Tjebbes de gedichten als bijlage aan dit weekbericht meestuurt.  

Met veel plezier zijn de gedichten door een aantal kinderen gemaakt en het klassikaal oefenen om ze 

samen voor te dragen was leuk om te doen. 

 

Houtbewerking  

Derde klas; 

De kinderen maken een kistje waar ze iets in kunnen stoppen. Sommigen weten al precies wat: een 

grote chocolade vlok, een lievelingsvlok of een geheim! 

De eerste groep heeft zijn kistje afgerond. De deksel en de sluiting zijn erop gezet. Tussendoor keken we 

met elkaar mee. Hoe kan je nu een deksel erop maken? Welke verschillende sluitingen zijn er mogelijk? 

Maar ook “ik krijg hem noooooit af, ik kan het echt niet….” Aan het einde van het uur stonden er 5 zeer 

verschillende kistjes, met deksel en al, van een kistje wat gemakkelijk in je hand kon tot een kistje wat 

de lengte had van je onderarm. Geschuurd en afgewerkt. 

De volgende groep is begonnen met schetsen wat ze voor kistje zouden willen maken en bedenken wat 

je er al zo in kan stoppen en welke sluitingen er al niet mogelijk zijn. Er ontstond bv een ontwerp met 

een cijferslot voor echte geheimen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liesbeth Brands-Hospers 

 

Vanuit de ouders 
Supporters gezocht! 

Aanstaande dinsdagavond 24 mei is het Vader voetbal toernooi.  Namens de Vuurvogel doen de Vaders 

mee van: Tiuri, Guus, Joep, Teun, Annabelle, Emilie, Pepijn, Tamar,  Ijsbrand, Auke, Rosemarie, Eveline, 

Veerle, Linde, Senna, Stijn en Jonna!  

Iedereen is welkom om dit SuperDad's Team aan te moedigen. De wedstrijden beginnen om 19.00 uur 

op de sportvelden van FC Driebergen (tot 21.00 uur ). Komt allen: het wordt ongetwijfeld spannender en 

enerverender dan het a.s. EK voetbal 2016!  

Hup Vuurvogel Hup, Laat onze vogel niet zonder veren staan..... 

De Super Daddies.   

TROTS OP DE RESULTATEN TIJDENS SCHOOLKORFBALTOERNOOI 2016 

Met bijzonder veel aanmeldingen van de Vuurvogel werd het een vrolijke en sportieve sportdag. Alle 

teams hebben vol vuur gestreden, met hier en daar een gezellig onderonsje met de tegenstander.  

De eerste klassers deden met veel enthousiasme mee aan de spelletjes en werden eerste! met het 

korfschieten. Gefeliciteerd Thijmen! 

Ook de 5e klassers sleepten een prijs in de wacht, met snelheid en vooral goed samenspel hebben zij 

van heel wat teams gewonnen. De 6e klassers van de Uilenburght waren nog net iets sterker, waardoor 

er een mooie 3e plaats overbleef. Maar wacht maar tot volgend jaar!    

 

Bijzonder was dit jaar de samenwerking van het andere 5e klas team met de spelers van de Dolfijn. Door 

de handen in één te slaan konden wij nog een team inschrijven. Deze combinatie heeft met erg veel 

plezier en hier en daar winst gekorfbald. Voor herhaling vatbaar, wat de spelers betreft.  

Ook de andere teams verdienen veel lof en feliciteren we met hun resultaten. Een eervolle vermelding 

gaat daarbij naar het 2e klas team. Met een last minute invaller (Alena) en een nog meer last minute 

invaller uit de 1e klas (Ruben) wist dit team samen met Fjodor en Victor 4e te worden van een zeer groot 

aantal teams!  

 

Verder heel veel dank aan alle coaches, helpers, schenkers en aanmoedigers op de dag zelf. Het was een 

super dag, ook dank zij jullie! Nagenieten, met heel veel foto’s kan nog via onderstaande links  van de 

daltosite: http://dalto.nl/schoolkorfbaltoernooi-2016/ 

Ben je geïnteresseerd geraakt in deze leuke sport? Neem dan ook contact op met Dalto 

http://dalto.nl/schoolkorfbaltoernooi-2016/


(http://dalto.nl/jtc/#contact) , dan kun je voor de zomervakantie misschien een paar keer 
meetrainen!  
De korfbalcommissie is glunderend tevreden. Ellen Ferwerda en Geeske van Lunteren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Vanuit de BSO 
Tuindag BSO de Vuurvogel 

Wat is er afgelopen week en zaterdag veel werk verricht. Kinderen met hun ouders hebben ons geholpen 

om de tuin achter de bso op te knappen. We zijn er nog niet, in juni word er nog een tuindag 

georganiseerd.  

Heel erg bedankt en we zien jullie graag op de volgende tuindag. 

 
 

 

 

Vuurtjes voor ouders 

Workshops, lezingen, boekentips en recepten aangeboden voor door andere ouders 

http://www.devuurvogeldriebergen.nl/ouders/vuurtjes-voor-ouders/ 

http://dalto.nl/jtc/#contact
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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