
  
Agenda: 

7 april Studiemiddag, alle kinderen om 13.00 uur vrij! 

12 april 19.45 uur inloop, 20.00 beginnen Kleuterklassen, ouderavond in de zaal 

22 april Koningsspelen 

25 april t/m 8 mei Meivakantie! 

13 mei Pinksterfeest 13.00 uur alle kinderen uit! 

16 mei Vrij ivm 2e pinksterdag!  

 

Vanuit de schoolleiding 
Kleuterviool start weer een nieuwe cursus 

Binnen onze brede school bieden we sinds april 2014 een cursus Kleuterviool aan. Er is weer ruimte voor 

een nieuwe cursus voor beginners! Bij voldoende belangstelling zal deze cursus starten na de 

Meivakantie. 

Anne Drewes geeft de lessen Kleuterviool. Zij doet dit op een heel speelse manier; ze gaat met de 

kinderen o.a. liedjes zingen, ritmes klappen en omzetten in beweging, luisterspelletjes doen en 

natuurlijk leren hoe je viool speelt. De ontwikkeling van de muzikaliteit van het jonge kind staat hierbij 

centraal.  

De lessen zullen worden gegeven op donderdag om 14.45 uur in het lokaal van juf Inez en duren een 

uur (de andere lesuren zitten nu vol). De kosten zijn €10 per les excl. vioolhuur.  

Door de verhuizing van de BSO naar het Jagerspad is het momenteel op dit lesuur voor de medewerkers 

helaas niet mogelijk de kinderen na de les weer op te halen. 

Nieuwsgierig geworden? Lees bijgaande flyer en neem voor meer informatie en om aan te melden 

contact op met Anne Drewes via anne.drewes@outlook.com of 06-3622 8642. Aanmelden kan tot de 

Meivakantie. 

 
Vanuit de conciërge 
Achtergebleven kleding 

Dinsdag en woensdag ligt er in de hal achtergebleven kleding. Wilt u kijken of er iets van uw kind bijzit. 

Na woensdag gaat alle kleding naar een goed doel. 

Willem van Loenen, concierge. 

 
Vanuit de klassen 

Beleef de lente! 

De bewegende kleuterklas heeft de afgelopen 5 weken het kippenhok op het kleuterspeelplein 

opgebouwd. Inmiddels staat het er! Er is door de kleuters hard aan gewerkt met veel enthousiasme en 

plezier. Maandagochtend om 12.00 uur zal het door de kinderen geopend worden en nemen er drie 

kipjes er hun intrek. Nu maar kijken naar het gescharrel van de diertjes en hopen dat er een op een 

nestje eieren wil gaan zitten broeden! 

Veel plezier ermee. Liesbeth Brands-Hospers 

 
      

Weekbericht 

 

Maandag, 4 april 2016 
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Vanuit de ouders 
Schoolkorfbaltoernooi aanmelden tot 8 april 

Op woensdag 18 mei is weer het jaarlijkse school korfbaltoernooi van korfbalvereninging DALTO. De 

oudste kleuters en leerlingen van klas 1 tot en met 6 kunnen zich hiervoor opgeven. 

Afgelopen vrijdag is hiervoor een brief met alle informatie mee naar huis gegaan, met daaraan een 

inschrijfstrookje om je aan te melden. Deze inschrijfstrookjes kunnen jullie tot uiterlijk vrijdag 8 april 

bij meester Willem inleveren. 

Er worden kennismakingsspelletjes in korfbalstijl gedaan en in de hogere klassen ook heuse wedstrijdjes 

gespeeld, veelal onder leiding van jonge korfballers. Sommigen van hen zijn ook oud leerlingen van de 

Vuurvogel. 

Laat je deze middag verrassen door de enthousiaste vrijwilligers van Dalto. Kom kennismaken met 

Korfbal, een sportieve en  gemengde sport (jongens en meisjes spelen in een team) Geef je op! 

Voor vragen kun je altijd bij een van ons terecht: 

De korfbalcommissie: Geeske van Lunteren: 06-44466562 en Ellen Ferwerda:06-45923630 

 
Alle papa's van de Vuurvogel kinderen opgelet!  

Op dinsdag avonden 24 en 31 mei vindt het jaarlijkse Vader voetbaltoernooi plaats. De Vuurvogel heeft 

daar de laatste jaren niet aan deelgenomen. Toch denk ik dat er onder alle vaders veel verborgen talent 

en teamwork aanwezig is.! Het zou geweldig zijn als dit jaar de Vuurvogel op dit gebied uit zijn as zou 

kunnen herrijzen. Ik roep dan ook elke enthousiaste vader met voetbal passie en liefst ook nog een 

beetje skills op om zich bij mij aan te sluiten. Aanmelden kan via wjdewaal@gmail.com of via 

0644822753 danwel mondeling op het schoolplein.  Mocht het aantal deelnemers stormlopen dan geldt 

mogelijk wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Maar schroom niet want we zullen ook zeker een 

wisselbank nodig hebben om de conditiebeperking te compenseren. 

Hup Vuurvogel Hup! Groeten Wouter de Waal  

 

Schoolvoetbaltoernooi 2016 FC Driebergen (13 en 20 april) 

Op 13 en 20 april nemen er 5 Vuurvogelteams deel aan het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi bij FC 

Driebergen.   

 

TRAINING  

Op de woensdagen 6 en 13 april kan er worden getraind op het Remu-veld van FC Driebergen (t.o. 

Hoenderdaal). Hieronder een overzicht met de data en tijden waarop dit mogelijk is.  

6/4    

13:15-14:15 klas 3 (trainer Robertjan Uijl) en klas 4 (trainer Lars Klein) 

14:15-15:30: klas 5 jongensteam (trainer Theo van den Berg) en klas 5 meisjesteam (Rene Slotboom), 

en klas 6 (trainer Ferdinand Harts) 

13/4    

13:15-14:15 klas 4 (trainer Lars Klein) en klas 6 (trainer Ferdinand Harts) 

14:15-15:30: klas 5 jongensteam (trainer Theo van den Berg) en klas 5 meisjesteam (Rene Slotboom) 

 

Verzamelen: zelf afspreken via de klassen-app of –e-mail of dit op het schoolplein of het Remu-veld is 

Kleding: denk eraan trainingskleding en voetbalschoenen mee te nemen 

Eten/drinken: neem zelf een bidon met water/fruit mee 

Ballen en Pylonen: zelf meenemen! 

 

DRINGEND: HULP OUDERS GEVRAAGD! 

Ouders die zich nog willen opgegeven voor:  

- het begeleiden van een team op de toernooidagen 

- het op- en afbouwen van de speciale tent 

- het inkopen van eten en drinken 

- het beheer van de tent, eventueel voor een deel van de middag 

kunnen contact opnemen met de Vuurvogel-toernooicoördinatoren, Leon Bijnsdorp en Wouter de Waal.  

 

SAMENSTELLING TEAMS 

Klas 3: Lucas Heine, Arij, Tom, Ivar, Pepijn, Lukas van Aert, Lucas Saal, Milan, Dani en Kobus  

Klas 4: Nijs, Silvijn, Daniel, Stijn, Joep, Tiuri, Raphael, Tijn, Jos, en Pim 

Klas 5 (jongens): Librecht, Finn, Milan, Teun, Lukas, Xavier, Sam, Rijk, Bodhi, Jonas en Aren 

Klas 5 (meisjes): Julia, Flora, Frederique, Fama, Iris, Emma, Janna, Sterre, en uit klas 4:  Marilieke, 

Johanna, en Polleke 

Klas 6 (gemengd): Boudewijn, Joram, Douwe, Senna, Sydion, Lelie, Rosemarie, Joep, Julian, Hugo, Dre, 

Loic, Maud en Madelief 

 

De Vuurvogel-toernooicoördinatoren,  

Léon Bijnsdorp (leonbijnsdorp@gmail.com / 06 14888044) en Wouter de Waal (wjdewaal@gmail.com) 
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Vanuit VOS  
Geef je op nu het nog kan! 

Morgenavond (dinsdag 5 april) organiseert de VOS een avond over de ins en outs over vormtekenen (zie 

bijgevoegde flyer). Je krijgt informatie over vormtekenen voor de verschillende leeftijdsgroepen. 

Er zijn nog voldoende plekken beschikbaar. Je hoeft niet te kunnen tekenen en materialen zijn 

beschikbaar. 

Graag tot morgen. 

Namens de VOS, Anneke Vixseboxse 

 

Vanuit de Bibliotheek 

Rondleiding in de bibliotheek 

Iedereen die (nog) niet regelmatig in onze prachtige en uitgebreide bibliotheek komt is bij deze van 

harte uitgenodigd voor een rondleiding/kennismaking op VRIJDAG 15 APRIL van 8.30 uur tot 9.15 

uur. Kom gezellig genieten van onze mooie, geweldige, grappige, ontroerende en schitterend 

geïllustreerde boeken en koffie/thee met wat lekkers. Tot vrijdag! 

 

 

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 

ma, di, do van 09:00 tot 17:00 Mirte Madelief: 06 3403 2509 (informatie) 

Info@kinderopvang-devuurvogel.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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