
 

 

 

Agenda: 

11 nov. 17.00 uur verzamelen op het grasveld  Sint Maarten 

voor de Zwitserse brug  

15 nov. 19.00 uur  Klas 1, ouderavond 

22 nov. 19.00 uur  Klas 1, ouderavond 

 

Vanuit de Schoolleiding 

 
Fietsenkeuring afgelopen vrijdag 

De meeste kinderen van klas 1 t/m 6 hebben vrijdag hun fiets laten keuren.  

Keurmeesters waren: Iris van Rooij, Arthur Wolleswinkel, Sjef Honer en Rob Hoeben. Dank bij deze 

voor de tijd en aandacht die jullie deze ochtend voor de kinderen en hun fietsen hadden!! 

 

Veel fietsen waren voldoende in orde. De onvolkomenheden hebben de kinderen op een checklist 

mee naar huis gekregen. Kinderen die geen fiets mee hadden hebben wel een kaart mee gekregen 

voor een thuischeck. We hopen van harte dat de ouders van alle leerlingen samen met hun kind 

naar deze kaart kijken en zorgen dat alle fietsen tip/top in orde zijn!  

 

Voor herhaling vatbaar wat ons betreft!! 

 

Willem van Loenen 

Willem is vorige week aan zijn schouder geopereerd. Dit is goed verlopen. Willem is nu aan een 

lange pijnlijke revalidatieperiode begonnen. We wensen hem daarbij natuurlijk veel kracht en 

uithoudingsvermogen toe! 

 
 

Weekbericht 

 

Maandag, 31 oktober 2016 

 



 

 

Vanuit de conciërge 
Achtergebleven kleding 

Donderdag en vrijdag worden alle achtergebleven spulletjes, vooral kleding, in de grote hal op een 

tafel gelegd. Kijkt u of er iets van uw kind bijzit?  

Alle niet opgehaalde spullen gaan naar een goed doel. 

 

Vanuit de administratie 
Ouderbijdrage 

Beste ouders, als u het formulier Toezegging ouderbijdrage 2016/2017 nog niet heeft ingeleverd, 

wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen. U kunt het formulier inleveren bij Hennie den Teuling, 

administratie. 

 

Vanuit de klassen 
Keuze-uur 

Voor de kinderen die meedoen met het keuze-uur KOKEN ZONDER VUUR: 

Voor het maken van de recepten hebben we op de woensdagen wat speciaal keukengerei van thuis 

nodig. Daarom de vraag of je je kind daar even op wilt bevragen, ik zal ze na iedere les vertellen 

wat nodig is voor de volgende les. Voor aankomende les graag een weegschaal, vijzel, en/of 

staafmixer (fijnsnijder) meegeven als dat mag! 

Ook de vraag of de kinderen elke woensdag een afsluitbaar bakje (bijvoorbeeld broodtrommel) 

mee kunnen nemen om het lekkers wat ze maken mee naar huis te kunnen nemen. 

Bedankt! Chris 

 

St. Maarten vrijdag 11 november 
 
Kleuters 

Op 9, 10 en 11 november zingen de kleuters in de klassen hun Sint Maartensliedjes van 8.20 uur tot 

8.40 uur. Ouders zijn hierbij van harte welkom om mee te zingen.  De knollen worden volgens de 

uitgedeelde instructie door de ouders thuis gemaakt. De koekjes worden met de klas gebakken. 

Klas 1 t/m 6 

In de hal ligt muziek en tekst van de Sint Maartenliedjes om in de optocht mee te zingen. 

Die kun je thuis met hulp van je kind oefenen.  

Uiterlijk woensdag 9 november nemen ALLE kinderen uit de klassen 1 t/m 4 een knol/biet mee + 

mes, lepel en appelboor mee, alles voorzien van naam.  De zesde klas zal de 1e klas helpen bij het 

uithollen, en de vijfde helpt de tweede klas, dus ook zij moeten goed snijgereedschap meenemen, 
want de kinderen hebben hoge verwachtingen van de versiering. 

                                  

De st. Maartenoptocht voor kleuters t/m klas 3 en klas 5 en 6 

Om 17.00 uur verzamelen we op het grasveld voor de Zwitserse brug, aan de Arnhemse 

Bovenweg tussen rotonde De Krim en de Melvil van Carnbeelaan. De 2e klas vlakbij het bruggetje 

naar de Zwitsers brug daar achter kleuterklas 1, 2, 3, 4, klas 1 en 3. De ouders lopen met hun 

kind mee in de optocht. We verzoeken jullie wel om het onderling bijpraten tot na de optocht en 

het spel uit te stellen. De 5e klas blijft op het veld om alles klaar te zetten voor het St. Maartenspel.  



 

 

De 6e klas verspreidt zich met fakkels (en lange aanstekers) over de klassen. Aan de westzijde van 

het veld, waar het fietspad naar Maarn begint, is enige parkeergelegenheid, maar we willen jullie 

dringend verzoeken, met de makkelijke bereikbaarheid, om op de fiets of lopend te komen. Ook 

de fiets graag aan het begin van het fietspad neerzetten.                                                                                                                                        

Rond 17.35 uur komen we terug op het veld waar klas 5 het St. Maartenspel speelt. Daarna zoekt 

iedere klas een plek op het veld. Voor iedere klas zijn er 4 thermoskannen met warme 

chocolademelk en Maan- en Sterrenkoekjes gebracht bij de verzameltafel, die de 6e klas, onder 

leiding van Didier, komt inschenken en uitdelen. Voor de kinderen is er een bekertje. Ouders 

verzoeken we daar zelf iets voor mee te nemen.                                                                                                                                                    

Rond 17.55 uur zingen de klassen op eigen houtje nog één St. Maarten liedje, waarna de kinderen 

hun leerkracht een hand geven en weer met hun ouders naar huis/ fiets/ auto teruglopen, langs het 

door de 6e klas verlichte pad. Doe warme en vuurbestendige kleding aan (zie ook de speciale St. 

Maartenfolder).                                                                                                                                         

De 4e klas heeft een eigen programma. Zij zullen als St. Maarten hun lampion schenken aan een 

oudere in een verzorgingshuis. 

Inez & Henk, in overleg met team en jaarfeestengroep 

Vanuit de bibliotheek 
Nieuwe boeken 

Een handige basisgids voor iedereen die meer over eetbare paddenstoelen en 

(giftige) dubbelgangers wil weten: de beste vindplaatsen, herkenning, 

verzamelen, bewaren en bereiden. Je leert de belangrijkste soortgroepen en 

eetbare soorten herkennen met duidelijke beschrijvingen en foto's. 

 

- eetbare paddenstoelen: de beste vindplaatsen, herkenning, verzamelen, 

bewaren en bereiden 

- de belangrijkste soortgroepen 

- eetbare soorten met informatie over uiterlijk, vindplaats, smaak en 

bereiding 

- dubbelgangers met extra uitleg als deze giftig zijn 

Auteur Jens Petersen. Rubriek 13 in bibliotheek 

 

 

 

 

 

Paddenstoelen behoren tot het rijk der schimmels. Omdat ze geen bladgroen 

bezitten, kunnen ze niet zoals groene planten assimileren. Daarom moeten 

ze organische stoffen opnemen uit levende of dode delen van andere 

organismen en zijn dus heterotroof. Na een informatieve inleiding, gaan de 

deskundige auteurs in op de biologie, symbiotische levensvormen en de 

plaats die paddenstoelen innemen in het ecosysteem. Voorts aandacht voor 

de folklore, geneesmiddelen, de paddenstoel als voedselbron en 

habitatbescherming. Het merendeel van dit boek wordt ingenomen door 

overzichtelijke soortbeschrijvingen. Hierin voornamelijk informatie over de 

morfologie, de mondiale verspreiding, biotoopeisen en een opsomming van 

vergelijkbare soorten. Alle afbeeldingen worden op ware grootte 

weergegeven. 

Auteur: Peter Roberts Rubriek 13 in bibliotheek 

 

 

Tessel is blij met haar nieuwe jas en haar zelfgemaakte lampion. Die 

lampion is voor het feest van Sint Maarten, op 11 november. Dan loopt ze 

samen met Karim, Lucia en Sem zingend langs de deuren. Als hun tassen 

vol lekkers zitten, vertelt Tessel de anderen haar geheime plan... 

 

Een sfeervol prentenboek waarin het verhaal van Sint-Maarten wordt 

verteld en de teksten van vier sint-maartenliedjes staan. Auteur: Marianne 

Witte  Rubriek: Prentenboek 4+          
 

 

 



 

 

 

 

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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