
 
 

 

Agenda: 
27 juni 19.45 uur Klas 3, ouderavond 
4 juli 19.45 uur Kennismakingsavond nieuwe 1e klas 
4 juli 19.30 uur Klas 5, Opvoering toneel 
7 juli  tot 11 uur school, daarna  ZOMERVAKANTIE!  
 
10 juli tot en met 20 augustus VAKANTIE!!  
 
21 aug 8.30 tot 11.00 uur  eerste schooldag klas 1 t/m 6 
22 aug 8.30u eerste schooldag kleuters 
 
Vanuit de schoolleiding 
Sint-Jansfeest  
We kunnen samen terugkijken op een mooi Sint-Jansfeest! 
Dank aan iedereen omdat dit echt vanuit gezamenlijkheid en het samen verantwoordelijk zijn een 
succes is geworden! 
 
Landelijke staking primair onderwijs 
Zoals vorige week gemeld doen we op de Vuurvogel morgen mee aan de landelijke staking voor het 
primair onderwijs, waarin leraren kenbaar maken aan den Haag dat de werkdruk (grote klassen, 
administratieve lasten) en de lage salariëring het lerarenberoep steeds minder aantrekkelijk maken 
met inmiddels al grote lerarentekorten als gevolg. 
Dus het onderwijs op de Vuurvogel morgen dinsdag 27 juni start om 9.30u!!! 
Er wordt 1 leerling morgen opgevangen. Alle andere leerlingen komen dus morgen om 9.30u. 
Dank alle ouders voor het ondersteunen van deze staking! 
  
Vanuit de ouders 
Herhaling: Wie wil er in het nieuwe schooljaar de was voor de school doen? 
Dit houdt in dat je ongeveer 1 x in de week een was doet. Vouwen hoeft niet, dat gebeurt op school. 
Je kunt hierover contact opnemen met de conciërge Willem van Loenen.  
 
Vanuit de ouders 
Lekker lezen in de vakantie! 
Graag willen we iedereen (dus ouders EN kinderen) van harte uitnodigen om zoveel mogelijk boeken 
te lenen om heerlijk te kunnen lezen tijdens de vakantie! Er zijn zóveel prachtige verhalen om zelf te 
lezen en/of voor te lezen en eindeloos interessante boeken over de achtergrond vd Vrije School, 
knutselen, tuinieren of opvoeding: komt dat ZIEN en vooral ook LENEN! Het is nog steeds gratis en 
je mag zoveel boeken als je maar wilt meenemen - hoe meer hoe beter zelfs! Graag tot ziens op 
woensdag- en vrijdagochtend!! Groetjes, 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 
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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  

Vragen, planning, aanmelding: 06 21985553 
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 
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