
 

 

Agenda: 
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 klassen 
Woensdag 4 oktober TUINMARKT op het voorplein 

Deze week, woensdag om 1 u kunnen jullie allerlei producten uit de moestuin van school uitgestald 

zien op het schoolplein. 

Klas 2 verzorgt deze laatste tuinmarkt. Zij zullen de verkoop doen o.a. de laatste aardappelen en 

maken dan ook allerlei lekkere hapjes. Hier kan van genoten worden in ruil voor een kleine of grote 

bijdrage. Je mag zelf de prijs bepalen wat de tuin je waard is! Met de financiële bijdragen bekostigen 

we de aanschaf van materialen in en om de tuin, zoals de zaden, bodemverbeteraars en gereedschap. 

 

Het is fijn om te merken dat er vaak ouders uit betreffende klassen zijn die ook een handje willen 

helpen met voorbereiden en opruimen. Aanmelden daarvoor kan bij de klassenouders. 

De leerlingen die achter de kraampjes staan doen dit op vrijwillige basis. Wanneer ze direct na school 

een andere activiteit hebben graag even afmelden bij de leerkracht. 

 

Tip: neem  losgeld mee om de verkopers de kans te geven het geldrekenen te oefenen en 

geef je kind wat mee wanneer je niet zelf naar de markt komt. 

Tuinjuf Marijke, Voor info en wellicht leuke tips: tel 0627238112 
 

5 oktober: de natuur staakt niet 

Als tuinjuf ondersteun ik de staking van onze leerkrachten volledig maar de schooltuin is geheel 

afhankelijk van de verzorging die ik graag wil geven. Daarom heb ik besloten deze dag gewoon met de 

geplande werkzaamheden door te brengen. Dus mochten leerlingen (en ouders?) zin hebben om een 

tijdje te komen helpen zijn ze bij deze van harte uitgenodigd, vooral klas 5 die hun eigen tuintjes voor 

de volgende lente klaarmaken. Tussen 11 en 2 uur  ben ik aanwezig  met kruidenthee, frambozen en 

hazelnootjes. Tuinjuf Marijke ( voor contact:0627238112) 
 

Vanuit de bibliotheek 
VOLGENDE WEEK!! K-I-N-D-E-R-B-O-E-K-E-N-W-E-E-K‼ 

Een van de leukste en gezelligste weken op school komt er weer aan: de Kinderboekenweek! 

 

Vanaf a.s. woensdag 4 oktober hebben we weer 

als vanouds een hele week lang in de hal een 

prachtige tafel met de mooiste boeken staan! 

Iedere ochtend om half 9 en 's middags om 

13 uur én 14.30 uur staan de enthousiaste 

leden van de bibliotheekgroep bij de tafel om 

zowel ouders als kinderen de gelegenheid te 

geven uitgebreid rond te neuzen. 

Deze fantastische boeken kunnen worden 

besteld en worden gegarandeerd uiterlijk vrijdag 

13 oktober op school afgeleverd, zodat iedereen zijn of haar heerlijke nieuwe boek lekker in de 

vakantie kan gaan (voor)lezen.  

Komt allen en weet: 15% van de totale opbrengst komt ten goede aan onze eigen bibliotheek! 

Graag tot volgende woensdag!     De bibliotheekgroep 

Weekbericht 

 

Dinsdag, 3 oktober 2017 

 



 

 

 
Vanuit de Kinderopvang 

OVERDRACHT VAN DE PEUTERGROEP NAAR DE KLEUTERKLAS 

 

Binnen de Brede School de Vuurvogel stromen veel kinderen van onze peutergroepen door naar de 

Vrije School de Vuurvogel. Dit biedt ons de kans om niet alleen informatie op papier over te dragen, 

maar ook om een zogeheten warme (mondelinge) overdracht te geven aan de kleuterjuffen. Deze taak 

ligt bij Vera en tijdens haar vakantie bij Aniet. 

 

Ouders ontvangen van ons een getuigschrift met een gedicht passend bij het kind en de 

observatieverslagen die wij de afgelopen jaren hebben gemaakt in tweevoud. Deze geven zij aan de juf 

of meester van de kleuterklas. Zodra de mondelinge overdracht plaats vindt binnen de Vuurvogel, 

krijgen ouders hierover een seintje van een van de medewerkers van de groep. Wij doen geen 

mondelinge overdracht naar andere basisscholen. Op ons toestemmingsformulier geven ouders 

toestemming voor de overdracht op papier en voor de mondelinge overdracht. 

 

Heeft u vragen hierover, dan kunt u deze bij de medewerker stellen. 

 

Melissande Lips 

Leidinggevende 

 
 

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  

 

 

 

 

~ 

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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