
 
 

 
Agenda: 
9 maart 20.00 uur Klas 2, ouderavond  
15 maart 20.00 uur Klas 1, ouderavond  
 
Vanuit de klassen 
Evaluatie kerstspelen 
Wij hebben het gevoel dat de kerstspelen echt geleefd hebben in onze school. We zijn blij dat zo 
veel ouders deze spelen hebben helpen dragen en steunen. We zijn onder de indruk van de hechte 
verbinding die we ouders zagen maken met de inhoud van deze spelen en de kracht waarmee de 
inhoud op het podium werd gebracht. Daarvoor onze oprechte dank! 
Het driekoningenspel was dit jaar vernieuwd. Het proces van vernieuwen leverde vele interessante 
en verdiepende gesprekken op tussen allerlei verschillende mensen binnen onze school. Daar zijn wij 
dankbaar voor. 
Binnen het team gaan we bekijken hoe we volgend jaar verder willen gaan met deze spelen.  
De regisseurs krijgen daar als eerste wat van terug te horen, zodat volgend schooljaar deze mooie 
beelden weer op toneel kunnen gaan verschijnen. 
Met hartelijke groet, 
Maike 
 
Vanuit de bibliotheek 
NIEUWE BOEKEN IN DE BIBLIOTHEEK: 

 
  

Samenvatting 
In het bos gebeuren verbazingwekkende dingen: bomen communiceren met elkaar. 
Bomen die niet alleen liefdevol voor hun nageslacht zorgen, maar ook voor hun 
oude en zieke buren. Bomen met emoties, gevoelens en een geheugen. Moeilijk te 
geloven? Misschien, maar het is waar!  
 
 
 
 
 
De gepassioneerde boswachter en bestsellerauteur Peter Wohlleben neemt ons mee 
door de complexe emotionele wereld van dieren. Op basis van de nieuwste 
wetenschappelijke inzichten en indrukwekkendste voorbeelden en verhalen 
introduceert hij een wereld die nog maar nauwelijks bekend is: het gedrag en 
gevoelsleven van dieren op de boerderij en in het wild. Al snel wordt duidelijk dat 
dieren dichter bij ons staan dan we ooit hebben kunnen denken. Fascinerend, 
verhelderend, ongelooflijk! 
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Maandag 6 maart 2017 

 



 
 

Onlangs erkende de paus dat Maria Magdalena een apostel van Jezus was. Een 
dappere uitspraak, maar het feit stond al eeuwen lang openlijk vermeld in het 
evangelie van Johannes. Hans Lemmens vertelt wat er nog meer over Maria 
Magdalena vermeld staat in dit evangelie, openlijk of tussen de regels door. 
Bijvoorbeeld dat zij niet alleen een apostel van Jezus was maar ook zijn partner 
en als zodanig aan hem gelijkwaardig. 
De uit dit evangelie te distilleren visie op het mannelijke en het vrouwelijke past 
hij vervolgens toe op de geschiedenis zoals die zich na de beschreven 
gebeurtenissen heeft afgespeeld, met een belangrijke rol voor de troubadours uit 
de twaalfde eeuw, de zangers van de hoofse liefde.  
 

 
Vanuit de BSO en Kinderdagopvang 
Yoga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanaf dinsdag 14 februari zijn we begonnen met 4 proeflessen Yoga vanuit de BSO aan te bieden 
voor alle kinderen op de 
dinsdag. Bij voldoende animo willen we een blok van 5 lessen gaan aanbieden van 15.45 uur tot 16.
45 uur.  Deze zal dinsdag 21 maart van start gaan. 
Ingrid Buijs van “De Schatbewaarder” http://www.deschatbewaarder.com/web/ zal  deze lessen verzorgen. O
m 17 uur zullen de kinderen weer op de BSO zijn.  De kosten hiervoor bedragen € 55,- 
De yogalessen op donderdag lopen in maart ten het einde. Wij willen graag weten of er  kinderen zij
n die door willen gaan, gaan 
stoppen of juist willen beginnen. Wij kunnen dan kijken of we de donderdaglessen  eventueel door k
unnen zetten.  Op de donderdagen hebben we de ene week de jonge  kinderen en de andere week  
de oudere kinderen. Ook voor de vervolg lessen op de  donderdag geldt 5 lessen voor €55,- 
Graag hoor ik van jullie deze week of er veranderingen gaan plaats vinden of dat er enthousiast 
kinderen willen gaan starten op de dinsdag of donderdag. 
Lonneke@bsowijs.nl 

De Vuurvogel Peuterspeelgroep  
Met groot enthousiasme willen wij hierbij met jullie delen dat wij in 
Driebergen een locatie hebben gevonden voor onze nieuw op te richten De 
Vuurvogel Peuterspeelgroep. Een peutergroep (voor 2-4 jaar) met halve 
dagopvang van 8.00 tot 12.30 uur in de school/bso aan het Jagerspad 7. 
We openen in eerste instantie op maandag, dinsdag en donderdag en zijn 
gesloten gedurende de schoolvakanties. Streven is om eind augustus te 
starten.  

Wij waren al enige tijd op zoek omdat: 
- wij vaak nee moeten verkopen, vanwege de wachtlijsten voor de locaties 
school en kinderboerderij - uit enquêtes van ouders en gesprekken met 
medewerkers blijkt dat halve dagopvang en deeldagopvang (gecombineerd 
met hele dagopvang) voor de kinderen op de groep vaak onrust geeft, 
doordat ouders op 4 momenten per dag in- en uit lopen.  

Wat betekent dit voor huidige kinderen en ouders? 
Niets. Dat wil zeggen: wij bieden alle ouders met halve-en deeldagopvang aan om de overstap naar 

http://www.deschatbewaarder.com/web/
mailto:Lonneke@bsowijs.nl


 
 
de nieuwe locatie te maken, maar dit hoeft niet.  

Wat betekent dit voor nieuwe kinderen en ouders? 
Nieuwe kinderen (hieronder vallen ook aankomende broertjes en zusjes van reeds ingeschreven 
kinderen) kunnen op de locaties school en kinderboerderij gebruik maken van hele dagopvang en op 
de nieuwe locatie van halve dagopvang voor peuters. De opvang tot 15.00 uur verdwijnt. 

Wij blijven daarnaast zoeken naar een locatie waar wij halve dagopvang voor baby's kunnen 
aanbieden. Zoeken jullie mee?  
--  
Met vriendelijke groet, 
Het Vuurvogel dagopvang team  
www.kinderopvang-devuurvogel.nlVolgt u ons al op Facebook? Wij zijn vindbaar 
via: https://www.facebook.com/KinderopvangDeVuurvogelDriebergen 

 
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: ma, di en do van 09:00 tot 15:00  

Vragen, planning, aanmelding: 06 40 78 67 54 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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