
 

 

 

Agenda: 
8   febr.   8.35u Klas 4, Presentatie voor ouders klas 4 

13 febr. 20.00u Klas 6, ouderavond 

15 febr. 20.00u Klas 4, ouderavond 

  
Vanuit de schoolleiding 
Bijgaand een link naar een interview met leerlingen die vorig jaar vanuit onze school zijn 

doorgestroomd naar de Stichtse Bovenbouw 

http://www.devuurvogeldriebergen.nl/actualiteiten/berichten-uit-de-bovenbouw 

 

Vanuit de klassen 
Aanstaande woensdag bloembollen verkoop! 

 

 

Woensdag om 13.00 uur zal de 6e klas in het kader van 

hun 'sparen-voor-zeilkamp' actie, bloembollen in potjes 

verkopen. Heel leuk voor thuis, in de tuin of als cadeautje. 

Het gaat om krokussen en verschillende narcissen soorten.  

Dus sla uw slag! Voor de prijs (50 ct per potje) hoeft u het 

niet te laten..... 

 

  

 
 

 

Vanuit de ouders 
Vuurvogel kampioen op schoolschaaktoernooi! 

Afgelopen zaterdag werd in de Nicolaas Daltonschool in Doorn het Heuvelrug schoolschaaktoernooi 

gespeeld. Teun, Rijk, Tiuri en Guus verdedigden onze school en onze eer, want vorig jaar werd de 

Vuurvogel tweede. 

Het werd een spannend en enerverend toernooi. In de groepsfase werd er tegen 7 andere teams van 

verschillende regionale scholen gespeeld en eindigden we met 17 punten op de tweede plaats. 

Daarna kwamen de kruisfinales om de plekken 1 tot en met 4. En daarin bleken we niet te verslaan! 

Rijk speelde zijn twee beste partijen van het toernooi en Guus verraste zelfs in de finale zijn 

tegenstander met een herdersmat. Tiuri en Teun bleven ook punten pakken en zo werden we 

kampioen! Fantastisch gedaan mannen. En weer een mooie beker voor onze school. 

In maart mag dit team naar de regionale kampioenschap in Amersfoort.  

Wouter de Waal 

Weekbericht 

 

Maandag 6 februari 2017 

 

http://www.devuurvogeldriebergen.nl/actualiteiten/berichten-uit-de-bovenbouw


 

 

 
 

 

 

 

 

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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