
 

 

 

Agenda: 
29 jan 20.00 uur (19.45 inloop) Klas 1, ouderavond 

1 febr. vanaf 8.30 uur Schooltuin, snoeiochtend 

5 febr. 20.00 uur Klas 6, ouderavond 

 

Vanuit de Schoolleiding  

 
Driekoningenspel 

Afgelopen donderdag hebben alle klassen kunnen genieten van een prachtig gezongen 

Driekoningenspel. Muzikaal en beeldend werden we op veel moois getrakteerd! Dank aan de 

moeders, vaders en juffen die dit spel met zo veel zorg en aandacht aan ons schonken! 

Sonja Helling 

 

Vanuit de klassen 
Terugblik  op het Driekoningenspelletje 

Afgelopen woensdag hebben leraren en ouders heel voorzichtig een poging gewaagd om een tafereel 

uit te beelden van de aanbidding door de koningen. Het was voor ons, spelers een groot avontuur 

want we zongen de teksten en de koningen hadden zelfs een solo. Het bleek een vruchtbaar proces 

want we ondersteunden elkaar mooi en waren blij verrast toen we na afloop de foto zagen die vanuit 

de zaal gemaakt is. De muurschildering van de “vuurvogel” heeft onbedoeld het geheel nog meer 

sfeer gegeven. Wellicht is bij deze een nieuwe traditie in gang gezet. Tevens zoeken we ook nog 

naar een vorm hoe we de leerlingen vanaf klas 4 een volledig spel met de donkere kant die bekend 

is uit het Mattheusevangelie kunnen laten meebeleven. Wordt vervolgd dus. 

Juf Marijke Heunks 

 

Weekbericht 

 

Maandag, 29 januari 2018 

 



 

 

Basketbaltoernooi 

Op  woensdagmiddag 21 februari wordt in Hoenderdaal het scholenbasketbaltoernooi georganiseerd. 

Tijdens de gymlessen hebben de kinderen meegedaan aan een basketbal clinici, georganiseerd door 

basketbalvereniging Blue Arrows. 

Als kinderen het leuk vinden om mee te doen met het toernooi kunnen ze zich opgeven door het 

inschrijfformulier ingevuld in te leveren in de klas. 

We zijn ook nog op zoek naar begeleiders van de teams, wie geeft zich hiervoor op ?Opgeven kan 

via de administratie, hdteuling@devuurvogeldriebergen.nl 

Marijke Schaafsma 

Valentijnsrozen 

Klas 6 komt tot de zomervakantie met een aantal acties om zo geld bijeen te sparen voor hun 

kamp! Allereerst de Valentijnsactie. Vanaf maandag 5/2 hangt er een intekenlijst in de hal waarop je 

een rode Valentijnsroos kunt bestellen. De roos (medium formaat) wordt geleverd met een mooi 

handgemaakt kaartje eraan waarop je romantische teksten kwijt kunt. Op dinsdag 13/2 om 12:45 

en 14:15 en woensdag 14/2 om 12:45 kun je je roos tegen betaling van €1,50 afhalen in de 

hal. Gezien het goede doel van de actie is het geoorloofd om naast je geliefde of geheime liefde ook 

dierbaren te verrassen met een roos😊. 

Fietsenhok 

Beste ouders van de Vuurvogel. Wij zouden jullie er graag aan willen herinneren dat het overdekte 

fietsenhok voor de fietsen van de medewerkers van de brede school De Vuurvogel is.  

De laatste tijd zijn er zowel kinderen, als ouders die hun fiets daar parkeren. Dat is niet de 

bedoeling. Daarvoor is dat hok te klein.  

Met hartelijke groet, Maike 

  

Schoolvoetbaltoernooi 

Ook dit jaar is onze school weer uitgenodigd door voetbalvereniging CDN om mee te doen met het 

schoolvoetbaltoernooi. De speeldagen zijn: woensdagmiddag 18 april voor klas 3 en de meisjes 

van klas 4 en woensdagmiddag 25 april voor klas 5 en 6 en de jongens van klas 4. Vandaag 

hebben de kinderen een brief hierover meegekregen.  

Het aanmeldstrookje met 1 Euro in een envelop moet uiterlijk maandag 19 februari as. 

ingeleverd worden bij de leerkracht.  

Ook hebben we weer de hulp nodig van ouders, voor training/coachen, het opzetten en afbouwen 

van de drankenpost (tent) en het uitdelen van drinken. Graag opgave hiervoor op het 

inschrijfformulier en/of via de mail naar juf Chris: ccornelisse@devuurvogeldriebergen.nl 

 

Bamboefluiten in klas 1 

Op 5 december kregen de eersteklassers van Sint 

en zijn pieten allemaal een eigen bamboefluit. 

Met veel plezier hebben de kinderen de afgelopen 

weken geoefend met het fluiten op deze 

bamboefluit. Afgelopen dinsdag maakten de 

kinderen onder begeleiding van fluitenbouwster 

Hetty, zelf het eerste gaatje in hun fluit. Het is 

erg leuk om nu een liedje met 2 tonen te kunnen 

spelen! 

juf Fionna 

 
Herhaling:Snoeiochtend schooltuin 
Op donderdag 1 februari is het volgens de zaai- en werkkalender voor biologisch-dynamische 

tuinbouw een heel gunstige dag om de bessenstruiken en de druif te snoeien. 

Dit heeft te maken met de stand van de maan door de dierenriemtekens heen. Deze heeft invloed 

op de sapstroom in de planten en die stroom komt begin februari weer langzaam op gang.  

De tuin kan nu ook verder schoongemaakt worden. Dood hout verwijderd; paden geschoffeld en de 

composthoop verder opbouwen. 

Wanneer we dit met wat enthousiaste volwassenen oppakken, kunnen we al een heel stuk 

voorbereidend werk doen voordat de kinderen met hun klas komen. 

Meld je alsjeblieft aan bij mij en de tijd die je van plan bent te komen. Ik ben er die dag vanaf half 9 

tot half 1. Er is geen vorst voorspeld en alleen bij heel nat weer gaat het niet door. 

Er zal tussendoor drinken en lekkers zijn ter versterking. 

Tel 0627238112 of mheunks@devuurvogeldriebergen.nl 

Tuinjuf Marijke Heunks 
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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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