
 
 

 

Agenda: 
29 sept. 8.30 - 13.00 uur school om 13.00 uur uit! Michaëlfeest 
3 okt. 20.00 uur  Klas 4, extra ouderavond 
4 okt. 13.00 uur  Tuinmarkt door klas 2 
5 okt. 20.00 uur  Klas 3, ouderavond 
5 okt. GEEN SCHOOL   Staking! 
 
Vanuit de schoolleiding 
Herhaling: Staking op donderdag 5 oktober 
In het basisonderwijs wordt op donderdag 5 oktober gestaakt, ook op de Vuurvogel. Dit betekent dat 
de school dan dicht is. De BSO is open voor de kinderen die normaal op donderdag naar de BSO gaan. 
De BSO zal u zelf informeren over de mogelijkheden en afspraken hieromtrent .  
Mocht opvang thuis echt een heel groot probleem zijn, dan zal op school voor opvang worden 
gezorgd. De mogelijkheden hiervoor zijn echter beperkt. Om te weten om hoeveel kinderen het zal 
gaan, ontvangt de schoolleiding  graag een bericht met de naam en klas van uw kind(eren). Het bericht 
kan tot uiterlijk maandag 25 september 12.00u gestuurd worden aan 
directeur@devuurvogeldriebergen.nl.  
Meer informatie over de aanleiding van de staking kunt u vinden op www.pofront.nl. 
Linda Scheeres, waarnemend schoolleider 
 
Vanuit de administratie 
Aanpassing telefoonboekje 
Nieuw adres Anne en Emma ’t Hart, Meerkoetwaar 1, 3984 MK, Odijk 
 
Welkom 
In kleuterklas A is Hidde de Bruijn begonnen. Wij heten Hidde en zijn ouders van harte welkom op onze 
school.  
 

 
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 informatie kinderdagverblijf: ma, di en do van 09:00 tot 16:00  

op 06- 40786754 
Vragen, planning, aanmelding: 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  
 

Weekbericht 
 

Dinsdag, 25 september 2017 

 

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 
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