
 

 

 

Agenda: 

5 dec. alle klassen om 13.00 uur vrij! Sinterklaasfeest 

18 dec. 20.00 uur Paradijsspel, voor ouders en 

  belangstellenden. 

19 dec. 11.15 tot 11.45 Paradijsspel, voor klas 3 tm 6 

22 dec. 20.00 uur Kerstspel, voor ouders en  

  belangstellenden. 

23 dec. Kleuters zijn vrij deze dag!! 

 10.00 uur Kerstspel voor klas 1 tm 6 

 De leerlingen van klas 1 t/m 6 zijn op vrijdag 23 december alleen van 

10.00 uur tot 11.00 uur op school voor het Kerstspel. 

24 december 2016 tot en met 8 januari 2017  KERSTVAKANTIE 

 

 

 

Sint Nicolaas op bezoek, een kleine impressie: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weekbericht 

 

Maandag, 5 december 2016 

 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vanuit de schoolleiding 
Adventtijd 

Na het vrolijke (onrustige) Sinterklaasfeest gaan we weer verder met de meer stillere adventssfeer. 

Waarom doen we dat eigenlijk… advent vieren? In het onderstaande stukje tekst van juf Mieke 

vanuit vrijeschoolbeweging.nl overgenomen daarover iets meer: 

“In vroegere tijden was de advent een tijd met uitdagingen! Hoe houden we het warm, hebben we 

genoeg hout of kolen om ons eten te bereiden. Hebben we warme kleding genoeg, hoe houden we 

het vol met de wintervoorraad, hebben we de mogelijkheid iets te kopen of ruilen als de nood aan 

de man komt? Als we ziek worden kunnen we dan de dokter laten komen? Kunnen we erdoor 

komen, ik en jij? De ommekeer van de kortste dag en de langste nacht…daar wordt vanzelfsprekend 
naar uitgekeken. Alle reden om de geboorte van het licht te vieren! 

Wat is de uitdaging van deze tijd? Moeten we wisselen van energieleverancier of zorgverzekering? 

Wat ontbreekt er nog in het speelgoedassortiment? Wat en met wie eten we tijdens de feestdagen? 

Ik denk dat het daartussen verstopt zit; tussen alle drukte rondom het materiële: waar ben ik..en 

jij? De essentie blijft misschien wel hetzelfde! Maar voor mij blijft het in deze tijd in elk geval erg 

moeilijk tussen alle ruis en tumultueuze voorbereidingen mezelf te vinden… en waar ben jij dan..? 

Rituelen of gewoontes kunnen hierin gelukkig behulpzaam zijn, de adventtijd zit er vol mee…   



 

 

Voorbereiden                                                                                                                            

De herfstversierselen opruimen en een sfeer scheppen met blauw licht. Blauw is de kleur van de 

diepte van de hemel, het heelal. Op de seizoentafel is het beeld van mens en de aarde ontwikkeling. 

In de eerste week, alles begint met het fysieke: donkerblauw met een enkele ster en alleen stenen 

en schelpen (die alleen een fysiek lichaam hebben). In de tweede week komt het etherische erbij: 

Planten, mos of een serene witte bloem (planten hebben niet alleen een fysiek lichaam maar ook het 

stromende, etherische lichaam). In de derde week verschijnt het astrale: De beeldjes of 

zelfgemaakte diergestalten worden op de seizoentafel gezet (dieren bezitten een fysiek lichaam, een 

etherlichaam en een impulsief, belevingsgericht astraal lichaam) en in de vierde week komen de 

mensfiguren op de seizoentafel. Een mens heeft naast het fysiek lichaam, etherlichaam en het 

astraallichaam ook een ik .                                                                                                           

De mens ontwikkelt zich zoals hierboven beschreven in de eerste vier zevenjaarsfases: eerst zijn 

fysieke lichaam, daarna het etherische lichaam, dan het astrale lichaam en kan dan aan het werk 
met zijn ik-‐ontwikkeling. 

Adventtuintje                                                                                                                           

Aan het begin van de adventstijd ontsteken we ons eigen lichtje aan het grote licht. De kleuters 

lopen in het adventtuintje. Op de grond liggen dennentakken in een spiraalvorm naar binnen toe. In 

de verduisterde ruimte brandt alleen een kaars midden in de spiraal, de Maria kaars, als beeld voor 

het hemelse licht wat de mensen is toevertrouwd. Eén voor één lopen de kinderen naar binnen, naar 

het licht toe met een kaarsje in de hand en ontsteken die aan de grote kaars. Met het lichtje aan 

loopt ieder kind de weg terug naar buiten en geeft onderweg zijn lichtje een plaats tussen het groen. 

Zo wordt het alsmaar lichter in ons midden. Als ieder zijn of haar licht over de wereld laat schijnen 

wordt de wereld ook steeds lichter. In de weken die volgen op de viering van de eerste advent 

bereiden de kinderen zich voor op het kerstfeest. In het kerstspel/het kerstverhaal wordt in de 
duisternis (letterlijk en figuurlijk) het licht, het hemelse kind geboren. 

Ook op de Vuurvogel hebben de kleuters vorige week in het adventstuintje gelopen: 

 

  
 



 

 
Advent opmaten                                                                                                                  

Aanstaande vrijdag hebben we een gezamenlijke adventszang met de klassen 1 t/m 6 en de ouders 

die daar bij willen zijn. Onder leiding van juf Yvette zullen we samen adventliederen zingen en het 

koor van klas 4 t/m 6 zal ook voor ons zingen! Welkom vanaf 8.30u in de zaal! 

Vanaf volgende week zijn er weer de muzikale adventopmaten op dinsdag t/m vrijdag. (Niet op 

maandag want dan hebben we met alle klassen al een uitgebreide adventviering). Vanaf 8.15u is er 

dagelijks muziek te beluisteren bij de adventskrans in de zaal. Iedereen is welkom om vanaf 8.15u 

zachtjes in de zaal te komen luisteren. Kinderen en ouders die niet daarbij aanwezig willen zijn 

mogen tot 8.30u op het voorplein wachten. Dit doen we zo opdat de rust in de hal en gangen 

bewaard blijft tot het einde van de opmaten.                                                                              
Er is weer een mooi rijk muzikaal aanbod van verschillende leerlingen en ouders! 

Schoenmaatjes (herhaling) 

Van schoenendoos tot onvergetelijk cadeau. Al jaren doen we als schoolgemeenschap mee aan deze 

actie van EDUKANS. Door mee te doen met Edukans Schoenmaatjes leren kinderen een waardevolle 

les: nl dat geven om een ander belangrijk is. (Dit was vandaag ook ons thema in het adventsverhaal 

tijdens de viering van klas 1 t/m 6!) Leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden krijgen een 

onvergetelijk cadeau! 

Kinderen in Nederland vullen een schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor 

leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. Ze doen daarmee iets concreets voor kinderen in arme 

landen. De schoenendozen gaan naar kinderen op scholen, in weeshuizen, vluchtelingenkampen en 

opvangcentra voor straatkinderen. 

 

Meedoen? Zo gaat dat: 

Vanaf vandaag liggen er in de hal van de school folders waarin precies beschreven staat hoe het 

meedoen aan de actie gaat. In iedere (versierde) schoenendoos doe je een bepaald basispakket 

(schriften, pennen, kleurpotloden, knuffel, tandenborstel, tandpasta en zeep) en daarnaast is er een 

heel aantal zaken waarmee de doos verder gevuld kan worden. Snoep, voedsel en oorlogsspeelgoed 

mag niet in de dozen. Op de doos plak je de sticker uit de folder om aan te geven of het voor een 

jongen of meisje is en welke leeftijd ongeveer. Ook zit er een machtigingsformulier bij met een 

vraag om een eenmalige bijdrage van 6 euro voor het transport van de dozen. 

Op 12 en 13 december verzamelen we in de hal van de school de dozen 

Dinsdag 13 december zal Sonja de dozen naar het landelijke inzamelpunt brengen. 

Ingezonden 
Beste (theater en muziek)vriend(in), 

Graag nodigen wij je uit voor  onze nieuwe kerstvoorstelling "Een stille nacht": een muzikale 

vertelling van het aloude kerstverhaal, afgewisseld met advents- en kerstliederen. De vele bekende 

advents- en  kerstliederen kunnen meegezongen worden. Hierdoor ontstaat er een nog groter 

saamhorig en vredig gevoel, wat juist bij Kerst zo passend is. Dat samen beleven is 

ons streven.Deze kerstvoorstelling zal inclusief het gezamenlijk zingen, wat er doorheen geweven is, 

50 tot 60 minuten duren. Het zal om 14:00 plaatsvinden op woensdagmiddag 21 december in 

de Bibliotheek Idea Zeist, Markt 1, 3701 JZ Zeist                                                                        
De toegang is gratis en ieder is van harte welkom; ook om mee te zingen. 

Wij wensen je een mooi en vredig kerst toe. 

Met vriendelijke groet, 

 

Dafne Boukema en 

Robin Meesterverteller 

 

Voor deze: 

Ron Slot 

Odijkerweg 146 

3709 JK  Zeist 

E info@robinmeesterverteller.nl 

T.  0343 515490 

M. 06 20610813 

- 21 december Kerstverhaal ‘een stille nacht’, IDEA-bibliotheek, Markt 1 te Zeist 

- 23 maart 2017 ‘Parzival’, Christengemeenschap, Driebergen 

- 8 juni 2017 ‘het lelijke jonge eendje’, woon- en werkgemeenschap Bronlaak, Oploo 

Meer info en agenda: www.robinmeesterverteller.nl 

mailto:info@robinmeesterverteller.com
http://www.robinmeesterverteller.nl/


 

 

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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