
  
Agenda: 
 

29 sept. 20.00 uur Klas 3, ouderavond 

29 sept. School om 13.00 uur uit! Michaëlfeest 

 

Vanuit de schoolleiding 
Terugblik inspectiebezoek 

Vorige week dinsdag en donderdag heeft de onderwijsinspectie het 4-jaarlijkse kwaliteitsonderzoek 

uitgevoerd. De laatste keer dat we dit onderzoek hadden was in februari 2011.  

De inspectie bezocht alle klassen, sprak met alle medewerkers, het bestuur, een aantal ouders en een 

aantal leerlingen. Verder deden zij dossieranalyse. De kwaliteitsgebieden waar de inspectie zich in dit 

nieuwe toezicht kader op richt zijn: onderwijsresultaten, het onderwijsproces, schoolklimaat en 

veiligheid en kwaliteitszorg en ambitie. In het nagesprek heeft de inspectie aangegeven tevreden te zijn 

over al deze kwaliteitsgebieden op de Vuurvogel. Dit betekent dat we opnieuw voor 4 jaar een 

basisarrangement hebben. Natuurlijk komt er nog een rapport waarin genuanceerder staat hoe we 

precies per kwaliteitsgebied hebben gescoord en wat de bevindingen en aanbevelingen zijn. Dit zullen 

we als het rapport af is vanzelfsprekend met de ouders delen. 

 

Keuzeuur klas 4 t/m 6 

Na de herfstvakantie starten we weer met het keuzeuur in klas 4 t/m 6. In deze uren (3 keer een blok 

van 6 weken verspreid over het jaar) op woensdagen tussen 12 en 13 u mogen de leerlingen kiezen uit 

een aantal workshops. Dit waren de afgelopen jaren bijvoorbeeld: Meer van vogels weten, Jongleren met 

ballen, Dieren boetseren, Dichten/schrijven en illustreren met stempels, Doedelen, Wolvilten, Orkest, 

Polsbandje van vissenleer maken, Bordspel maken, Naaien met vilt, Techniek en speelgoed, Altaartje 

maken, Vogelhuisjes maken, Meerstemmig zingen, Linoleum snijden, Dansen, Transparanten maken, 

Maskers maken, Speksteen bewerken, Mandala’s ontdekken en maken, Veilig leren internetten, 

Pasteltekenen en Kalligraferen en nog veel meer. 

De meeste workshops werden gegeven door leerkrachten en stagiaires en een aantal keer door ouders. 

De groepen waren leuk gemêleerd, 5 tot 20 leerlingen afhankelijk van de activiteit, jongens en meisjes 

van klas 4 t/m 6 door elkaar. Zo gaan we het weer doen. Om de groepen niet te groot te laten worden is 

het fijn om weer een breed aanbod te kunnen maken. Ook nu weer de vraag aan ouders die dat leuk 

vinden om zich te melden met een activiteit.  

Dus heel concreet: heb je een activiteit die je graag met een groep(je) leerlingen uit klas 4 t/m 6 op 6 

woensdagen tussen 12 en 13u wilt uitvoeren meld je dan bij schoolleider@devuurvogeldriebergen.nl 

Ook als je niet in het najaar kan maar wel bijvoorbeeld na de kerst of krokusvakantie meld dat dan ook 

graag!  

 

Vanuit de klassen 
Welkom 

Wij heten Ella Niemeijer van harte welkom bij ons op school. Ella zit in de kleuterklas A van juf Miranka 

en juf Grada. 
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Vanuit de ouders 
Oproep door Sandy van Aert 

Wereldwijd zijn 60 miljoen mensen op de vlucht, ook de provincie Utrecht vangt vluchtelingen op. Op 

www.uvoorvluchtelingen.nl kun je zien wat jij kan doen. Er worden onder andere spullen ingezameld om 

al deze mensen te ondersteunen in hun eerste levensbehoefte. Om de stroom van spullen goed te laten 

verlopen zijn er door het Rode Kruis Welkom Winkels geopend. Mensen kunnen spullen naar deze 

winkels brengen, de vrijwilligers die hier actief zijn verspreiden ze weer over de opvangplekken. Op 

www.hulpvoorvluchtelingen.nl is hier meer informatie over te vinden. Ik doe graag iets concreets voor 

deze mensen en met mij vast vele andere vuurvogels. Op dit moment is er in Utrecht behoefte aan: 

nieuw herenondergoed (maat s en m), herensokken, nieuw damesondergoed (maat s en m), bh’s, nieuw 

kinderondergoed en kindersokken (alle maten). Om het makkelijk en concreet te maken, komt er deze 

week een doos in de centrale hal, waarin iedereen kleding kan doen die hij/zij graag doneert voor dit 

doel. Ik zal de spullen donderdagochtend 1 oktober naar de Welkom Winkel in Utrecht brengen, dus tot 

en met woensdag kunnen kinderen en ouders doneren. Ik hoop daar veel spullen naar toe te mogen 

brengen!  

Sandy van Aert (moeder Pien klas 1, Lukas klas 3) 

Vanuit de VOS ouderscholing 

Mindfulness Met Kinderen: lezing van Eline Snel  

Op 6 oktober 2015 houdt Eline Snel een lezing over Mindfulness met Kinderen. Zij is onder meer bekend 

als auteur van o.a. Stilzitten als een kikker, mindfulnesstrainer, oprichter van de Internationale 

Academie voor Mindful Teaching en gastdocent aan het Radboud Universitair Medisch Centrum voor 

Mindfulness. 

 

Net als volwassen hebben ook kinderen vaak te maken met overvolle agenda’s en stress. Die constante 

druk resulteert in concentratieproblemen, niet goed kunnen slapen, zich moeilijk kunnen ontspannen of 

piekeren. Hun hoofd is vol en overprikkeld. Hoe leer je kinderen zichzelf tot rust te brengen en om te 

gaan met de eisen van de 21ste eeuw? Eline Snel ontwikkelde daarvoor de methode ‘Aandacht werkt!’.  

 

Tijdens deze lezing zullen niet alleen de theorie achter deze methode en haar ervaringen op het gebied 

van mindfulness met kinderen, maar ook enkele praktische oefeningen die u samen met uw kinderen 

kunt doen, aan bod komen. 

 

Haar boek ‘Stilzitten als een Kikker’, een praktisch mindfulnessboek voor kinderen (5-12 jaar) en hun 

ouders is inmiddels in 27 landen verschenen en uitgegroeid tot een internationale bestseller. Vorig jaar 

publiceerde Eline de opvolger ‘Ruimte Geven & Dichtbij Zijn’ over mindfulness voor ouders van pubers. 

 

De lezing ‘Mindfulness met Kinderen’ start om 20:00 uur en vindt plaats in het gebouw van De 

Vuurvogel, Faunalaan 250 in Driebergen. Vanaf 19:30 is er inloop met thee en koffie. 

Kaarten zijn € 6,- euro per stuk en verkrijgbaar aan de deur.  
 
Vanuit de Bibliotheek 
Michaelsviering 

In verband met de Michaëlviering morgen is de bibliotheek morgen niet bemenst. Uiteraard kun je toch 

boeken terugbrengen of lenen. Leg dan even zo'n uitleenbriefje met je naam en de titels van je geleende 

boeken op de tafel neer. Alvast bedankt en tot vrijdag of volgende week! 

 

Kinderboekenweek‼ 

Vanaf 7 oktober is het weer zover: de school mag zich weer onderdompelen in het leesplezier van de 

Kinderboekenweek! De vrouwen van de bibliotheekgroep gaan dit met veel enthousiasme en plezier 

vormgeven en willen de boekentafel iedere ochtend en middag open gaan doen. Graag zouden we hierbij 

wat hulp hebben. Op de grijze kast in de hal hangt een schema waarop je je kunt inschrijven. Alle hulp 

is welkom - laten we er opnieuw een heerlijk leesfeest van maken! 

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

Schenkerij: iedere vrijdag van 08.30 tot 09.30 uur 

 

Openingstijden en info Kinderopvang De Vuurvogel Dagopvang: 

ma t/m vr van 7.30 uur-18.30 uur (Mirte Madelief: 06 3403 2509) 

 

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  

 

http://www.uvoorvluchtelingen.nl/
http://www.hulpvoorvluchtelingen.nl/


 

 

 

 

 

 

 

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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