
 
 

 

Agenda: 
11 sept. 20.00 uur Klas 4, ouderavond 
12 sept. 20.00 uur Klas 5 en 6, ouderavond (vanaf 21.00 uur 

komt de Stichtse vrije school) 
25 sept. 20.00 uur Klas 2, ouderavond 
29 sept. 8.30 tot 13.00 uur  Michaëlfeest, school om 13.00 uur uit! 
 
Vanuit de schoolleiding 
Vervang Sonja 
Het is fijn om aan jullie te kunnen melden dat we een fijne vervangster hebben gevonden voor de tijd 
dat ik niet op school mijn werk kan doen. Zij heet Linda Scheeres. In het volgende weekbericht zal 
Linda zelf een bericht schrijven wanneer en hoe zij bereikbaar is voor jullie als ouders. Zoals eerder 
vermeld ben ik af en toe op momenten dat het mij uitkomt wel op school maar meer achter de 
schermen bezig. Hartelijke groet, Sonja. 
 
Algemene ouderavond 24 oktober 
Dit jaar zal de eerste algemene ouderavond plaatsvinden op 24 oktober. Het zou fijn zijn als jullie deze 
datum alvast in de agenda kunnen zetten. Nader bericht over de inhoud van de avond volgt nog.  
 
Jaarfeesten en hulp van ouders 
In het lerarenteam is gekeken naar de inzet en inbreng van de ouders bij de jaarfeesten. Als team 
merken wij dat de inzet en hulp van ouders onmisbaar is voor het slagen van de jaarfeesten. De 
ondersteuning die het team graag zou willen, ligt op het gebied van de praktische ondersteuning. Voor 
het organiseren en uitdenken van de jaarfeesten werken wij als school nu met eigenaren(één of twee 
leerkrachten). Dat betekent dat de eigenaar van het feest zijn/haar oor te luister legt en dan het feest 
vorm geeft. Voor de uitvoering van het feest zou het fijn zijn als de eigenaar terug kan vallen op een 
aantal ouders, die het leuk vinden, om zich voor dat specifieke feest in te zetten.  
Concreet: wie wil zich voor welk jaarfeest opgeven als ondersteuner van dat feest? Op deze manier 
proberen we een andere vorm van jaarfeestengroep in het leven te roepen.   
Wil je? Mail dan naar mtjebbes@devuurvogeldriebergen.nl  
 
Ouderavond met de Stichtse bovenbouw 
De Stichtse bovenbouw komt op 12 september iets vertellen over het voortgezet vrije school onderwijs 
en de school. Er zal zo mogelijk ook een leerling aanwezig zijn die iets vertelt over haar/zijn beleven 
van de school. Deze avond is bedoeld als informatieve avond over de Stichtse. Buiten de ouders van 
klas 5 en 6 zijn andere ouders die belangstelling hebben van harte welkom. De avond begint om 21.00 
uur.  
 
Michaël 
Het Michaelfeest zal plaatsvinden op vrijdag 29 september. De school is die dag om 13.00 uur uit.  
 
Verkeersregels 
Na een vakantieperiode is het altijd weer even wennen. Hoe deden we het ook alweer rondom de 
school met parkeren en fietsen? 
Voor de school zijn de parkeervakken bedoeld om kinderen af te zetten. Parkeergelegenheid is er bij de 
Sporthal Hoenderdaal en in de wijk rondom de school. Met de fiets komend vanaf Nijendal is het niet 
de bedoeling om tegen de verkeersrichting over te steken. Dus even doorrijden en dan oversteken. Het 
fietspad net bij de school is te smal en niet bedoeld voor fietsers van tegenovergestelde richtingen.  

Weekbericht 
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Afscheid nemen van de kinderen van klas 1 t/m 6 
Aan het begin van het schooljaar is het voor zowel ouders als kinderen weer wennen om ’s morgens 
vroeg afscheid te moeten nemen. Al gauw sta je nog minutenlang bij de deur van de klas, waardoor 
het afscheid ook onnodig ingewikkeld kan worden en andere kinderen er niet langs kunnen. Daarom 
willen we jullie als ouders vragen om in de hal afscheid te nemen van jullie kinderen. Dat helpt de 
kinderen ook om te groeien naar een (belangrijk) stukje zelfstandigheid, om alleen naar de klas te 
lopen. Voor kleuters is dat nog niet aan de orde, dan zijn ouders er nog bij om te helpen de jas op te 
hangen en eventueel sloffen aan te doen. Voor de 1e klas maken we altijd nog een uitzondering tot de 
herfstvakantie: de eerste weken van het schooljaar kunnen de ouders nog tot de klasdeur meelopen 
 
Welkom 
Na de zomervakantie zijn de er veel kinderen nieuw op school gekomen. Wij heten deze kinderen en 
hun ouders van harte welkom. 
Klas 1 Gijsje en Tibbe van Dijk, Jelle Reussink 
Klas 2  Lotte Bruinink, Flora Gras en Benthe Lagemaat 
Klas 3 Philip Werner 
Klas 4 Roos Bijlsma 
Klas 6 Julia Werner 
Kleuterklas B Mats van Westreenen 
Kleuterklas C Thijs Lagemaat, Dyon Postma, Lucas Vis 
Kleuterklas D Yuna Spoelstra, Magdelinde van Keulen, Anne ’t Hart en Micah Versteeg 
 
Vanuit de klassen 
OP de woensdagen 13 en 20 september en 4 oktober TUINMARKT op het voorplein 
Vanaf volgende week, woensdag om 1 u kunnen jullie allerlei producten uit de moestuin van school 
uitgestald zien op het schoolplein. 
Afgelopen voorjaar hebben we in klas 1,3 en 5 groenten gezaaid en verzorgd en veel kon nu nog 
geoogst. Deze ijverige leerlingen zitten nu in klas 2, 4 en 6 en ronden dit najaar hun tuinlessen af. 
Zij zullen weer de verkoop doen en maken dan ook allerlei lekkere hapjes. 
Hier kan van genoten worden in ruil voor een kleine of grote bijdrage. 
Je mag zelf de prijs bepalen wat de tuin je waard is! Met de financiële bijdragen bekostigen we de 
aanschaf van materialen in en om de tuin, zoals de zaden, bodemverbeteraars en gereedschap. 
 
Het is fijn om te merken dat er vaak ouders uit betreffende klassen zijn die ook een handje willen 
helpen met voorbereiden en opruimen. Aanmelden daarvoor kan bij de klasse ouders. 
 
Tip: neem losgeld mee om de verkopers de kans te geven het geld rekenen te oefenen en 
geef je kind wat mee wanneer je niet zelf naar de markt komt. 
 
Tuinjuf Marijke 
Voor info en wellicht leuke tips: tel 0627238112 
  
Vanuit de ouders 
OPROEP: Contactouder gezocht Scholierenzwemtoernooi 2017  
Zaterdag 7 oktober 2017 zal het Scholierenzwemtoernooi 2017 plaatsvinden. Hiervoor zijn we nog op 
zoek naar een ouder die het contact namens onze school wil zijn.  
Dit houdt in dat je de aanmeldingen verzamelt en doorgeeft aan de zwemclub. Daarnaast ben je op de 
avond zelf verantwoordelijk voor de begeleiding van de kinderen van onze school. 
Meer informatie vind je op www.dezwoer.nl onder het kopje “Scholierenzwemtoernooi”. Daarnaast zal 
Geeske (organisatie van vorig jaar) alle relevante informatie aan je overdragen. 
 
Geef je op bij g.vanlunteren@hotmail.com/06-44466562 
 
Wie wil helpen 
Elke vrijdagochtend zijn alle ouders, van kleuterklas tot en met klas 6, welkom om in de hal nog even 
te blijven voor koffie (met opgeschuimde melk😊), thee of sap. Tussen 08.30 en 09.30 uur ontstaan 
vaak leuke ontmoetingen, fijne gesprekken en interessante ervaringsuitwisselingen. 
 
De €0,50 per consumptie komt ten goede aan onze school bibliotheek. 
 
Wie draagt deze lange traditie op school een warm hart toe en wil eens in de 4 tot 6 weken de 
verantwoordelijk nemen om 'De Schenkerij' op te starten en af te sluiten? Het kost je maar een uurtje. 
Bel graag even met Fizien: 06-17469416 
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Herhaling: Kleuterviool start weer een nieuwe cursus 
Binnen onze brede school bieden we sinds april 2014 een cursus Kleuterviool aan. Er kan binnenkort 
weer een nieuwe cursus starten. 
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 school in een van de kleuterlokalen en duren een uur. Lestijden in 
overleg met elkaar. De kosten zijn €10 per les excl. vioolhuur.  
 
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.  
 
Vanuit de BSO 
Wist u dat wij op vrijdag lunchopvang verzorgen van 13:00-14:30 uur? 
Handig wanneer uw oudste kind tot 14:30 school heeft en uw jongste tot 
13:00 uur. Er zijn nog plekken beschikbaar! 
Voor opgave/informatie: vuurvogel@bsowijs.nl 
 
Gevonden kleding/voorwerpen. 
Er is weer veel kleding achtergebleven op de Bso, ook van de zomervakantie. Het ligt in de gang van 
de Bso. Wilt u hier tussen kijken? Wij zullen dit nog 2 weken bewaren, daarna wordt het aan een goed 
doel gegeven. 
Ook ligt er nog e.e.a. in de postvakjes van de kinderen, graag ook deze even leegmaken. 

 
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 informatie kinderdagverblijf: ma, di en do van 09:00 tot 16:00  

op 06- 40786754 
Vragen, planning, aanmelding: 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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