
  
Agenda: 

6 jan. 11.00 uur  Driekoningenspelletje, voor kleuterklassen en ouders 

 11.45 uur  Driekoningenspelletje, voor klas 1 t/m 3 en ouders  

 

 

Vanuit de schoolleiding 
 

De beste wensen 

Met frisse zin (fris was het echt in klas 4 t/m 6 omdat de verwarming het nauwelijks deed in deze 

lokalen) zijn we vanmorgen weer begonnen in alle groepen. Vanzelfsprekend wensen we iedereen een 

gezond en interessant 2016 toe waarin we elkaar vanuit veelkleurigheid willen inspireren en aanvullen! 

 

De Vuurvogel genomineerd als sportiefste basisschool van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug 

Zoals jullie wellicht al in plaatselijke kranten hebben kunnen lezen is de Vuurvogel genomineerd als 

mogelijk de sportiefste basisschool van de gemeente Heuvelrug. Dit vanwege het lesprogramma dat we 

hebben waarin vele facetten van sport/spel/beweging voorkomen. Vanmorgen ontvingen we hiervoor 

vanuit de gemeente een oorkonde: 

 

 
 

De komende weken kan er gestemd worden op de genomineerden. Meer informatie hierover is te vinden 

via de volgende links: 

 

http://www.devuurvogeldriebergen.nl/actualiteiten/genomineerd-voor-sportiefste-basisschool/ 

 

https://www.facebook.com/devuurvogeldriebergen/ 

 

Natuurlijk hopen we dat jullie allemaal zullen stemmen zodat ook dit facet (het belang van bewegen) van 

ons mooie onderwijs erkenning krijgt. 

 

 

 

 

 

 

Weekbericht 

 

Maandag, 4 januari 2016 

 

http://www.devuurvogeldriebergen.nl/actualiteiten/genomineerd-voor-sportiefste-basisschool/
https://www.facebook.com/devuurvogeldriebergen/


Kinderkunsttentoonstelling: 

In de kerstvakantie was er in het oude gemeentehuis een kinderkunsttentoonstelling waar kunst vanuit 

verschillende basisscholen te zien was. Hieronder een impressie van het werk dat vanuit de Vuurvogel te 

zien was: 

 

 

 
 

Het werk dat in het afgelopen keuzeuurblok gemaakt is door de groep die schilderde met 3-d verf (zie 

onderstaande foto) heeft de publieksprijs gekregen. Hiervoor ontving Sonja namens de school 

vanmorgen een mooie verfdoos 

 

          
 

 

 

 

 



Verhuizing Bibliotheek 

Omdat de bibliotheek de komende 2 weken intern zal verhuizen (de kinderboeken blijven in hetzelfde 

lokaal maar in andere kasten tegen een andere wand en voor de ouderboeken worden nieuwe 

verrijdbare kasten gemaakt) zal deze week  misschien een deel van de boeken niet aanwezig zijn. De 

openingstijden zijn deze week wel hetzelfde. 

 

Vanuit de administratie 
Welkom 

Wij heten de volgende kinderen welkom: Julie Schoute en Tess Cornet in de kleuterklas B, Yfke Borgers 

in kleuterklas A. Wij wensen Julie, Tess, Yfke en hun ouders een hele fijne tijd toe op onze school. 

 

Herhaling: Ouderbijdrage 

Als u nog geen formulier toezegging ouderbijdrage heeft ingeleverd bij de administratie, wilt u dit dan zo 

spoedig mogelijk doen. 

Hennie den Teuling 

 

Vanuit de klassen 
Driekoningenspelletje 

Woensdag 6 januari wordt het Driekoningenspelletje opgevoerd. In dit spel aanbidden de drie koningen 

het Christuskind. De opvoeringen zijn om 11.00 uur voor de kleuters en 11.45 uur voor klas 1 t/m 3. 

Ouders die het spel graag willen zien zijn welkom. 

Miranka 

 

Vanuit de VOS ouderscholing 

Avond over  “Antroposofie en levensfasen, Wat is antroposofie en wat kun je er mee?” 

Op donderdag 4 februari 2016 houdt Ineke van der Duyn Schouten een inspirerende avond over  

 “Antroposofie en levensfasen, Wat is antroposofie en wat kun je er mee?” 

Op de website van school staat: “Het vrijeschoolonderwijs vindt inspiratie in de antroposofische 

levensvisie...”. Maar wat is die levensvisie eigenlijk, waar bestaat dat uit? En wat kan je daar anno 2016 

mee?  Deze avond wordt georganiseerd voor alle ouders die meer willen weten over de achtergronden 

van de antroposofie. Ineke van der Duyn Schouten neemt je in deze lezing op laagdrempelige wijze mee 

in de grondbeginselen van de antroposofie. Welke gedachten over de levensfasen liggen ten grondslag 

aan de Vrije School, wat kun je daar als ouder zelf mee en wat kan je kind daaraan hebben? Er zal 

ruimte zijn voor vragen en gesprek.  

Ineke van der Duyn Schouten (1951) is publicist, biografisch coach en docent levensfasen. Ze geeft o.a. 

les aan het Waldorf Lehrer Seminar in Hamburg. 

De lezing “Antroposofie en levensfasen” start om 20:00 uur en vindt plaats in ons eigen schoolgebouw 

(Faunalaan 250 in Driebergen). Vanaf 19:30 is er inloop met thee en koffie. 

Om deze avond ook financieel laagdrempelig te houden is er de mogelijkheid om aan het eind van de 

avond naar eigen inzicht een vergoeding  te geven.   

 

Vuurtjes voor ouders 

Workshops, lezingen, boekentips en recepten aangeboden voor door andere ouders 

http://www.devuurvogeldriebergen.nl/ouders/vuurtjes-voor-ouders/ 

 

Openingstijden bibliotheek: iedere dinsdag en 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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