
 
 

 
Agenda: 
3 april 19.45 uur Algemene ouderavond 
6 april 19.00 uur Toneeluitvoering klas 4 
7 april  Euritmievoorstelling 
17 mei  Kooroptreden klas 4, 5 en 6 
 
Vanuit de schoolleiding 
Wandelen voor Water een groot succes 
Op 23 maart hebben klas 5 en 6 meegedaan aan de actie Wandelen voor Water. Dit in het kader van 
wereldwaterdag. 
Tijdens Wandelen voor Water liepen de leerlingen 6 kilometer met 6 liter water op hun rug. Dat was 
best een uitdaging! Zo ervoeren ze wat leeftijdgenootjes in ontwikkelingslanden moeten doen om 
aan water te komen.  
Ze hielpen hen hiermee ook direct omdat de kinderen zich lieten sponsoren door familie en 
vrienden; Deze opbrengst wordt besteed aan drinkwaterprojecten in landen in bijvoorbeeld Afrika of 
Azië. 
Voor meer informatiehttp://www.wandelenvoorwater.nl 
Samen hebben onze 5e en 6e klassers €2566,40 opgehaald voor dit prachtige project! 
 
 

    
 

    
 
 
 
 
 

Weekbericht 
 

Maandag 27 maart 2017 

 



 
 
Herhaling:  
Algemene ouderavond op maandag 3 april met het thema: 
 
‘De basis van de onze pedagogie is kunstzinnig onderwijs’ 
 
Deze avond willen we graag met jullie ingaan op het onderwerp kunstzinnig onderwijzen.  
De avond wordt verzorgd door de leerkrachten van onze school, waarin een ieder een bijdrage levert 
en een voorbeeld vanuit de praktijk zal aanreiken.  
Vanaf 19.45u heten we jullie welkom voor koffie en thee. Om 20.00u uur zullen we van start gaan; 
we zullen de avond rond 21.30u afronden 
 
 
Noteer vast in je agenda: 17 mei Kooruitvoering klas 4,5 en 6 
Op woensdag-avond 17 mei zullen klas 4,5 en 6 olv onze koordirigent Matthijs Overmars in de grote 
Kerk van Driebergen een heus concert geven! 
We hopen op een goed gevulde kerk!  
 
 
 
 
 

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  
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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