
  
Agenda: 

28 jan. 20.00 uur    Klas 5, ouderavond 

1 febr. 19.45 uur    MR vergadering 

4 febr. 20.00 uur    VOS ouderscholing, lezing 

5 febr. alle klassen om 13.00 uur uit! Carnaval 

9 febr. 20.00 uur    Kleuterklassen, ouderavond 

10 febr. 20.00 uur    Klas 3, ouderavond 

 

Vanuit de schoolleiding 
Een goed begin is het halve werk daarom: Nieuw breng- (en haal)beleid klas 1 t/m 6 

We, de leerkrachten van klas 1 t/m 6, vinden het van groot belang dat we ’s morgens geconcentreerd en 

met aandacht met de klassen aan de lesdag kunnen beginnen. Helaas is dat door vele telaatkomers heel 

vaak niet mogelijk. Daarom willen we het volgende beleid: 

De voordeur gaat 's ochtends om  8.20 open. Leerlingen van klas 1 en 2 kunnen door hun ouders tot aan 

de klas gebracht worden. De leerlingen van klas 3 t/m 6 nemen op het plein of in de hal afscheid van 

hun ouders en gaan zonder hun ouders de klapdeuren door richting hun lokaal. Om 8.30 gaat de bel en 

gaan de klapdeuren en de lokaaldeuren dicht. Dan beginnen de leerkrachten met hun lessen. Wie te laat 

is wacht in de hal tot de klapdeuren om ongeveer 8.35 weer open gaan. Dan gaan de te laat gekomen 

kinderen (ook van klas 1 en 2) zonder hun ouders naar de eigen klas. Daar wachten zij tot de eigen 

leerkracht de deur opent. We hopen dat deze maatregel naast een rustige start in de klassen ook voor 

minder telaatkomers gaat zorgen!  

 

's Middags is het op dit moment vaak overvol in de gang bij klas 1, 2 en 3. Dit leidt er toe dat kinderen 

soms nauwelijks uit de klas bij hun jas en tas kunnen komen. We willen 's middags, onder anderen voor 

de kinderen die op tijd bij de BSO moeten verzamelen, een vlotte doorloop in de gangen verzorgen. 

Daarom willen wij alle ouders verzoeken om op het plein of in de hal te wachten op je kind. Als je kind 

daarna nog even iets wil laten zien in de klas ben je uiteraard van harte welkom. Maar graag wachten tot 

je door je eigen kind gehaald wordt! 

 

  

 

Vanuit de administratie 
Schoolvoetbaltoernooi organiseren 

Wie wil voor ons het schoolvoetbaltoernooi organiseren? 

Wij moeten ons uiterlijk opgeven op VRIJDAG 29 FEBRUARI 2016.  

Als niemand zich meldt kan de school niet meedoen. 

Graag aanmelden bij Hennie den Teuling, hdteuling@devuurvogeldriebergen.nl 

Vanuit de klassen 
Pannenkoekenbakkers gevraagd 

We zoeken enthousiaste ouders die op vrijdag 5 februari pannenkoeken willen bakken tijdens het 

carnavalsfeest (tussen half 9 en half 1). Geef je op bij je eigen klassenouder of met een mailtje naar 

jaarfeestgroep@gmail.com.  

De jaarfeestgroep  

 

 

 

 

Weekbericht 

 

Maandag, 25 januari 2016 
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Houtbewerking kleuters 

Een nieuw groepje kleuters is begonnen met het maken een dier. Bewegen als het dier, uitzoeken en 

zagen van de takken, bij elkaar kijken als er een verrassing was ontstaan. Volgende week zetten ze hem 

in elkaar. 

     
L.B) Slangen kronkelen soepel over de grond.    

M.B) Kippen fladderen vrolijk tokkend rond. 

R.B.) Past de tak? Ruikt en voelt deze oké? 

      
L.O) Iemand liet zijn aap zien toen hij hem droog in elkaar paste. Een ander riep verrukt uit ; “He 

precies een mens!” waarop ze een gesprekje hielden over hoe dat volgens hun zat met de aap en het 

ontstaan van de mens. 

M.O) ”De slang kan niet zo fijn kronkelen als ik op de vloer, hij is te hard!”    

R.O) Opgetogen werden de eerste gezaagde delen van de slang aan elkaar gepast. ; “Nu kan mijn slang 

toch nog zo bewegelijk worden zoals ik kronkelde over de vloer!” 

 

Liesbeth Brands-Hospers 

 

Ingezonden 
Zin om in het Paasspel (verder) toneel te spelen? 

In de paradijs-, kerst- en driekoningenspelen worden gebeurtenissen tot de eerste levensmaanden van 

(de beide) Jezus(sen) ten tonele gebracht. Drieendertig jaar later culmineert dit in het offer dat Christus 

middels de kruisdood brengt. 

In het Thuringher Paasspel staat de opstanding die hier op volgt centraal. Spelers afkomstig uit 

verschillende kompanijen uit de heuvelrug voeren jaarlijks dit spel op in de weken na Pasen. 

Het spel is grootser opgezet dan de Oberüffer spelen. De muziek is geschreven voor een ensemble van 

vijf muzikanten en veel liederen zijn meerstemmig. 

Twee jaar geleden is het spel nog hier op school opgevoerd. 

Wij beginnnen zondagavond met de repetities en worden graag versterkt door zowel spelers als 

muzikanten.  

Heb je zin om mee te doen - met gevaar op verdieping in de Christusimpuls - dan kun je contact 

opnemen met Jaap Hozee, 0629345595. 

Voor meer informatie kun je kijken op www.hetpaasspel.nl 

 

 

Vuurtjes voor ouders 

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

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

 

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

Schenkerij: iedere vrijdag van 08.30 tot 09.30 uur 

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


 

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 

ma, di, do van 09:00 tot 17:00 Mirte Madelief: 06 3403 2509 (informatie) 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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