
 

 

 

Agenda: 

26 t/m 30 sept. Feestweek ivm het 40-jarig bestaan van de school  

 (De schooltijden zijn gelijk behalve op de vrijdag, zie volgende regel) 

30 sept. Eindfeestdag, start 8.30 uur! Iedereen om 13 uur uit!!! Ophalen op 

school!!! 

3 okt. Stichtse bovenbouw, informatieve avond voor ouders van klas 5 en 6 

4 okt. 20.00 uur Klas 2, ouderavond 

17 t/m 23 okt. Herfstvakantie! (Let op! Aansluitend aan de herfstvakantie een 

 studiedag!) 

24 okt. Studiedag (regionale Michaelconferentie), school is gesloten, leraren 

zijn naar Almere. 

 

Vanuit de Schoolleiding  

Feestweek 

Deze week vieren wij zoals bekend het 40 jarige bestaan van de school, en het 25 jarige jubileum 

van Sonja. Met alle kinderen doen we dat met een CIRCUSWEEK, die vandaag wordt ingeluid met 

een startvoorstelling voor de kinderen, en op vrijdag wordt afgesloten met een eindvoorstelling door 

de kinderen. Daar zijn jullie als ouders ook van harte bij uitgenodigd!  

Nogmaals voor de agenda’s: vrijdag 30 september, inloop vanaf 11.00 uur, om 11.15 uur 

begint deze feestelijke show in onze gymzaal: Healthcentre Hoenderdaal, Hoendersteeg 7.  

NB: In de gymzaal mag niet op schoenen gelopen worden, graag een tasje meenemen om 

deze in te kunnen doen!!! 

Voor het afbouwen van het circus in de gymzaal zijn wij nog op zoek naar een paar sterke 

handen om mee te helpen.  

 

Koor klas 4, 5 en 6.  

We zijn blij dat we sinds vorige week weer koorzang aan de klassen 4 t/m 6 kunnen aanbieden!! 

Onder leiding van Matthijs Overmars, muziekdocent van de Zeister vrijeschool, zingen de klassen 4 

t/m 6 (10 weken in verschillende blokken verdeeld) dit schooljaar als opmaat samen in een koor. 

Later in het jaar zullen ze zeker hun gezang een keer presenteren in een heuse voorstelling. Info 

daarover volgt nog. 

 

Vanuit de ouders 
Feest/Dans/Theater-avond a.s donderdag 29 september inloop vanaf 19.30 uur in de 

aula i.h.k.v. het 40 jarig schooljubileum en het 25 jarig jubileum van onze 

schoolleider Sonja Helling 

Het belooft een mooie avond te worden met gratis drankjes en hapjes en 3 aangekondigde acts en 

kleine optredens van 2 of 3 mystery-gasten. Daarnaast is er voldoende tijd om onze jubilerende 

schoolleider Sonja in haar feeststoel in het zonnetje te zetten met een zoen, een toespraakje, een 

bloemetje of een klein cadeautje. Verder zullen er in het vervolg van deze avond enkele jonge dj's 

aanwezig zijn. Zij zullen ervoor zorgdragen dat er flink gedanst kan worden. Gouwe ouwe muziek zal 

daarbij zeker niet ontbreken. Kom allen en laat deze jubileumavond met elkaar een groot succes 

worden. Het feest duurt uiterlijk tot 23.00 uur. 

 

Daarnaast nog een verzoek om helpende handjes bij het opbouwen/versieren vanaf 14.30 uur, het 

opruimen vanaf 23.00 uur en om mee te draaien in het barrooster tussen 19.30-23.00 uur. Zie ook 

de intekenlijsten in de hal van de school. 

 

Weekbericht 

 

Maandag, 26 september 2016 

 



 

 

Vanuit de bibliotheek 

Het feest gaat door! 

Na deze feestelijke week op school gaan de mensen van de bibliotheekgroep nog even door met een 

bijzondere activiteit: 

We laten de vlaggen lekker hangen, want op woensdag 5 oktober vieren we de start van de 

Kinderboekenweek! 

In tegenstelling tot voorgaande jaren is er slechts 1 dag waarop bijzondere, bekende, grote, kleine, 

populaire, leuke, spannende of gewoon nieuwe boeken direct van de tafel worden verkocht: 

15 % van de opbrengst daarvan is voor de bibliotheek van De Vuurvogel!!! 

Komt allen naar de boekentafel: tot dan! 

 

Ingezonden 
Michael-actie bovenbouw Zeist 

Wegens groot succes  staan wij, leerlingen van de Stichtse Vrijeschool, op 

woensdag 28 september weer op het plein geld op te halen voor de 

Michaels actie. Dit jaar is de opbrengst voor het wereldwijde drinkwater 

initiatief Join-the-pipe. We verkopen handige en duurzame 

drinkwaterflessen in allerlei kleuren. Ze zijn gemaakt van BPA vrij plastic. 

Voor elke fles die wij verkopen , wordt er ook één gegeven aan een kind in 

bijvoorbeeld: Kenia, Tanzania, Congo, Mozambique, Gambia, Benin en 

Bangladesh, kortom, landen waar schoon drinkwater géén 

vanzelfsprekendheid is. Daarnaast worden van de opbrengst 

watertappunten gebouwd. Zo hebben ook Afrikaanse schoolkinderen 

schoon drinkwater. Prijs per drinkwaterfles: 5 Euro. Tot woensdag! Mensen 

die nog een fles besteld hadden, kunnen hem bij ons komen op halen! 

Floren Blom en Cilia Schoonhoven 

Nog vragen of nieuwsgierig? Join-the-pipe.org of info@join-the-pipe.org  

 

Feestelijke uitnodiging: nieuw boek over Maria Magdalena, de Christus-Sophia! 

Je bent van harte welkom. Neem gerust je partner en/of vrienden mee! 

Boekpresentatie/lezing: 28 september 2016: 20.00 -22.00 uur 

Met tentoonstelling en beamer-presentatie over de kunstwerken 

 

Danielle van Dijk presenteert haar nieuwste boek over Maria Magdalena:  

‘Maria Magdalena uit de verf        

    40 schilderijen met verborgen symboliek’ 

          

Plaats: Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, Zeist. Toegang vrij; koffie en 

thee gratis. Van tevoren opgeven is niet nodig.  Het boek is die avond als feestelijk 

gebaar met flinke korting te koop (van 21,50 voor 15 euro). Graag contant betalen, 
want er is geen pin-mogelijkheid  Elk besproken schilderij is in kleur in het boek 

afgedrukt. Het is een prachtige  ‘esoterische kunst-gids’ geworden.  Uitgeverij 

Cichorei, Amsterdam.           

 

 

 

De helft van de opbrengst van deze avond gaat naar de Michaelsactie van de Stichtse Vrije 

School. De leerlingen halen zoveel mogelijk geld op voor ‘Join the Pipe’ om een of meer watertap-

punten te laten slaan voor een dorp en een school in Kenia. Hoe meer 

geld, hoe meer waterpompen! Zie ook: www.svszeist.nl 

 

Iedereen weet tegenwoordig dat het beeld van Maria Magdalena als 

hoer niet klopt en dat de Kerk dit verzonnen heeft om een geheim te 

verhullen en de macht te behouden. In juni van dit jaar heeft paus 

Franciscus I Maria Magdalena eindelijk officieel tot apostel naast Petrus 

uitgeroepen. Ook heeft hij haar feestdag 22 juli tot officiële kerkelijke 

feestdag gemaakt. Dat zij de apostel der apostelen was, is al heel 

lang in oude manuscripten bekend. Deze eretitel wordt nu echter ook 

door de Kerk erkend. In oude teksten uit de Nag Hammadi Geschriften 

(gevonden in 1945) verschijnt echter nog een heel ander beeld van 

deze vrouw: zij was de vrouw van Jezus.  

Danielle onderzocht jarenlang deze thematiek, bezocht de plaatsen 

waar zij leefde en schreef in 2012 een boek over haar. Zie ook: 

www.danielle-vandijk.nl 
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Het boek gaat dit keer over de (verborgen) symboliek in de schilderijen van de grote schilders uit de 

Renaissance. Zij wisten van het Heilig Huwelijk tussen Jezus en Maria (Magdalena). Leonardo da 

Vinci, Rafaël, Michelangelo, Botticelli en de Vlaamse Primitieven  

verhulden geheime boodschappen over deze bijzondere vrouw in hun schilderijen. 

 

 

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 
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