
 
 

 

Agenda: 
2 juni Iedereen om 13.00 uur uit!   Pinksterfeest 
7 juni 20.00 uur   Klas 1, ouderavond 
12 t/m 15 juni    Avondvierdaagse 
23 juni start 17.00 uur   Sint Jan 
 
Het volgende weekbericht komt uit op donderdag 8 juni! 
 
Vanuit het bestuur 
Herhaling:Gezocht: bestuurslid voor De Vuurvogel 
Het bestuur van de Vuurvogel wordt gevormd door ouders van onze school. Het bestuur is 
verantwoordelijk voor het borgen van de continuïteit, kwaliteit, en (strategische) ontwikkeling  van 
de school. Elk bestuurslid heeft een eigen portefeuille en pakt wisselend nieuwe dossiers op. In 
nauwe samenwerking met de schoolleider besturen we de school. 
 
We zijn op zoek naar een nieuw bestuurslid in verband met het aftreden van een van de 
bestuursleden. Per einde van huidig schooljaar is de functie vacant. Heb jij interesse in deze functie, 
of wil je er eens meer over horen? Neem dan contact op met Marieke Commandeur 
(marieke_commandeur@hotmail.com of 06-30345364) 
 
Vanuit de klassen 
Ouders gevraagd voor muzikale ondersteuning bij pinksterfeest 
Vrijdag 2 juni vieren we weer het pinksterfeest. Om de dansen van de klassen te begeleiden hebben 
we gewoonkijk een klein orkestje van leerkrachten en ouders. We kunnen nog enige versterking 
gebruiken, bijvoorbeeld een viool. Heb je zin om die dag mee te spelen om 12.00 uur, meld je aan 
bij mij via mvbeuningen@devuurvogeldriebergen.nl .  
Dank alvast! Maarten van Beuningen 
 
Schoenendozen gevraagd!  
Wie heeft er lege schoenendozen? 
Graag deze week meenemen en op de rand van het toneel zeten. klas 6 is hier heel blij mee... 

Vraag uit de schooltuin: 
Afgelopen week hebben we tijdens de vrije dagen genoten van het heerlijk warme weer. Toen ik 
zondagochtend in de schooltuin water ging geven waren de meeste aardbeienplantjes verdroogd, die 
hadden het niet zo prettig gevonden. Nu ze vruchtjes aan het vormen zijn, hebben ze flink wat te 
drinken nodig. Het blijkt dat ze meer aandacht nodig hebben dan de kinderen en  ik ze kunnen 
geven en dat merkte ik al eerder. Vaak speelde ik met het plan om adoptieouders of grootouders te 
vragen die ons met de bedden zouden kunnen helpen zodat we kunnen genieten van die heerlijke 
zoete vruchtjes. Bij deze nu, wellicht is er nog wat te redden dit jaar!  
Het gaat om 3 bedden, voor elke klas die tuinbouw heeft een, ter grootte van ongeveer 5 vierkante 
meter ieder. Een half uur werk per week: wieden, mesten af en toe, de grond afdekken met stro 
zodra de vruchtjes beginnen te kleuren en in augustus de uitlopers wegknippen. Dat zou het werk 
zijn. En natuurlijk gieten met warm weer in de maanden mei en juni. 
Ik denk aan 6 mensen, 2 voor elk bed waarvan er per koppel 1 dicht bij school woont. Zou dit te 
organiseren zijn? Ik hoop op reacties ! 
Tuinjuf Marijke (tel 0627238112)                                                    
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Vadervoetbal 
Het is gelukt! A.s. dinsdagavond 30 mei en 6 juni speelt er weer een team van enthousiaste 
vuurvogel-vaders mee met het jaarlijkse vadervoetbaltoernooi op locatie van FC Driebergen. Na 
twee strakke trainingsavonden zijn de spieren gehard, de conditie bijgespijkerd en de tactiek 
besproken. Iedereen is van harte uitgenodigd om vanaf 19.00 uur het team aan te moedigen. Met 
slechts een missie dit jaar: niet de laatste te worden!! 
 
Lars, Robert-Jan, Joessef, Marcel, Charles, Erik, Manuel, Ronald, Stijn, Ton en Wouter 
 
Gr Wouter 
 
Bijzonder bezoek in de 5e klas 
Vorige week woensdag kwam een crew van het televisieprogramma Klokhuis bij ons op bezoek om 
een aflevering op te nemen over de schrijfster Janneke Schotveld.  
Zij is onder meer bekend van haar boek ‘Superjuffie’ en zal ook het aanstaande 
kinderboekenweekgeschenk schrijven. Ook is zij schoolschrijfster, met als doel middels workshops 
het lezen en schrijven te stimuleren en oud-ouder van onze school. In klas 5 hield zij samen met 
illustrator Annet Schaap een workshop waarin ze voorlas uit Superjuffie, wat live werd geïllustreerd 
door Annet op het schoolbord, deelde ze een  van haar schrijftips (die binnenskamers moet blijven 
uiteraard) en werden de kinderen met een quiz aan de tand gevoeld over bekende personages uit 
boeken, waar ze overigens met vlag en wimpel voor slaagden. Wat een ervaring! Juf Chris 
 

  
 

 
 

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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