
 

 

 

Agenda: 
6 maart  20.00 uur   MR vergadering 

7 maart 20.00 uur   Klas 3, ouderavond 

9 en 10 maart 09.00 uur Schooltuin, werkzaamheden door 

  vrijwilligers 

12 maart 20.00 uur Klas 2, ouderavond 

23 maart  Koorconcert. 

 

Vanuit de Schoolleiding  

Rectificatie koordatum 

Voor de vakantie is een datum voor het korconcert aangekondigd. Deze datum was niet juist. De 

juiste datum is Vrijdagavond 23 maart. Details over programma en locatie volgen nog 

 

Terugblik studiemiddag 22 februari 

Donderdagmiddag voor de vakantie hebben we ons gebogen over het fenomeen werkdruk. De 

middag begon met heel toepasselijk met een heerlijke kom soep, gemaakt door ouders die op deze 

manier hun steentje bij willen dragen aan de goede werksfeer. Geweldig! 

Met een goed gevulde maag hebben we gekeken naar hoe we bepaalde werkprocessen zelf kunnen 

verbeteren, en waaraan we het aangekondigde geld van het werkdrukakkoord nuttig kunnen 

besteden. We hebben onder andere gekeken naar werkzaamheden in de klas, buiten de klas, 

facilitaire randvoorwaarden, communicatie met ouders en jaarplanning. Eén en ander gaat natuurlijk 

niet over één nacht ijs en zal nog verder uitgewerkt gedurende de rest van het jaar. Wordt vervolgd 

dus. De middag werd afgesloten met een heerlijke maaltijd samen met het bestuur. 

 

De Vuurvogel staakt NIET op 14 maart 

Voor woensdag 14 maart as wordt door POFront wederom opgeroepen tot stakingen in het 

basisonderwijs, deze keer in de provincies Noord Holland, Utrecht en Flevoland, als onderdeel van de 

zogenaamde estafette actie.  

Het bestuur en de schoolleiding van De Vuurvogel hebben besloten deze keer niet mee te doen met 

de staking. Hoewel de thematiek rondom de stakingen actueel is en het bestuur deze ook serieus wil 

nemen, wil zij ook haar verantwoordelijkheid nemen in het aantal lesuren dat kinderen elk jaar 

horen te krijgen. De eerdere stakingen en de geplande studiedagen, die ook belangrijk zijn, maken 

dat dat weinig tot geen ruimte meer biedt aan nog meer vrije uren. 

Leerkrachten hebben uiteraard het recht om te staken. Voor klassen waar dit aan de hand is zal 

vervanging worden ingezet. De betreffende ouders zullen tijdig worden geïnformeerd. 

Hartelijke groet, namens het bestuur en de schoolleiding. 

 

Vanuit de MR  

MR vergadering 

MR-Vergadering dinsdag 6 maart. 

De agenda voor deze MR-vergadering luidt als volgt:  

1. notulen en actielijst vorige keer  

2. uitslag enquête oudertevredenheid 

3. brief ouder bijdrage  

4. Wat verder ter tafel komt 

 

 

 

Weekbericht 

 

Maandag, 5 maart 2018 

 



 

 

 

Vanuit de klassen 
Welkom 

Wij verwelkomen Momo Mulder en Madelieve de Nooij. Beiden zijn ingestroomd in kleuterklas B van 

juf Inez. 

 

Beste ouders, 

Hartelijk dank voor jullie inspanningen om er weer een prachtige carnavalsdag voor de kinderen van 

te maken. De kleding, de taarten, de aankleding, de spelletjes, de pannenkoeken, het opruimen en 

afwassen etc. Al die vele handen maakten als vanzelfsprekend de bedding voor de vrijheid, het 

plezier en het zich kunnen inleven voor de kinderen, dat dit feest zo z’n speciale kleur geeft. Dan 

merk je wat een gemeenschap voor de kinderen kan betekenen. 

Namens het team, Henk 

Valentijnsmarkt een groot succes 

Wat een mooie middag was het woensdag 14 februari! In groten getale 

kwamen ouders, kinderen en leerkrachten naar de Valentijnsmarkt van klas 

1. En wat is er veel verkocht! Een fantastisch bedrag van maar liefst  

€ 906,70 (!!) is binnengehaald voor de kinderen in Gambia. Wat een 

geweldig resultaat! Iedereen ontzettend bedankt voor de inzet en bijdrage. 

Met dit prachtige bedrag kunnen we de toegang tot onderwijs voor 

ontzettend veel kinderen in Bwiam iets makkelijker maken. Echt geweldig: 

nogmaals heel veel dank! 

Inmiddels zijn we ook in Gambia geweest. Een geweldige ervaring. In het 

weekbericht van volgende week zullen jullie een verslag kunnen lezen van 

deze reis en de wijze waarop de opbrengst van de markt - en ook de 

aanvullende giften die gedaan werden - besteed worden. 

 Juf Fionna 

 

 
 
Herhaling: De Vuurvogel DOET op 9 en 10 maart mee in de schooltuin  

Afgelopen keer hebben we heel wat werk verzet met een bescheiden aantal ouders toen de struiken 

gesnoeid zijn maar er is nog meer te doen voordat de kinderen aan het werk kunnen. De compost/ 

mest kan uitgereden worden, er is nog groot snoeiwerk en wat percelen kunnen losgewoeld worden. 

Dit zou ik graag op vrijdag de 9e met jullie willen doen. 

Op zaterdag wordt verse koemest geleverd. Die zal weer een tijd moeten rusten. Het vullen van de 

bak wordt al heel wat jaren verzorgd door Toon van der Sande die op dit moment enige conciërge 

taken op zich genomen heeft. Zo kun je al kennis met hem maken. Hij hoopt dat er twee sterke 

mensen hem willen helpen met kruien.  

Dus wanneer je je aangesproken voelt om aan het vrijwilligerswerk mee te doen tijdens dit mooie 

weekend weet dat je op de Vuurvogel terecht kunt! 

Op vrijdag beginnen we om 9 uur en dan zal er tussendoor drinken en lekkers zijn ter versterking. 

Het tijdstip voor zaterdag wordt volgend weekbericht bekend gemaakt. Geef je SVP wel op bij 

ondergetekende en wanneer je meer informatie over deze aankondiging wenst natuurlijk ook. 

Tuinjuf Marijke  

Tel 0627238112 of mheunks@devuurvogeldriebergen.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 

mailto:mheunks@devuurvogeldriebergen.nl
http://www.devuurvogeldriebergen.nl/ouders/vuurtjes-voor-ouders/


 

 

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 

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 

 

 

 

mailto:geeke.hardeman@kinderopvang-devuurvogel.nl
mailto:Info@kinderopvang-devuurvogel.nl
mailto:Vuurvogel@bsowijs.nl
mailto:info@bsowijs.nl
mailto:info@devuurvogeldriebergen.nl
http://www.devuurvogeldriebergen.nl/
mailto:hdteuling@devuurvogeldriebergen.nl

