
 

 

Agenda: 
6 nov. 19.45 uur inloop. 20.00 uur start Kleuterklassen, ouderavond 

7 nov. 20.00 – 21.30 uur Ouderavond euritmie 

10 nov. 17.00 Sint Maarten 

14 nov. 19.00 – 22.00 uur Klas 1, ouderavond 

16 nov. 20.00 uur Klas 4, ouderavond 

21 nov. 19.00 – 22.00 uur Klas 1, ouderavond 

22 nov. 20.00 uur Klas 2, ouderavond 

23 nov. 18.00 uur Toneelstuk klas 3 voor ouders 

 

Vanuit de Schoolleiding 

Tevredenheidsonderzoek onder ouders 

Het gaat goed met De Vuurvogel! De school is tot haar uiterste mogelijkheden gegroeid en we zijn trots 

op onze leerlingen, leerkrachten en ouders. En toch kan het altijd beter. Om erachter te komen op 

welke punten we onszelf nog verder kunnen ontwikkelen, bevragen we onder andere om het jaar de 

medewerkers, de leerlingen en de ouders. Binnenkort staat het tevredenheidsonderzoek voor de ouders 

in de planning. U kunt dus ergens in de komende weken een mail verwachten met een link naar de 

vragenlijst. Ik wil iedereen verzoeken even de tijd te nemen om deze vragenlijst in te vullen. Bij 

voorbaat alvast heel hartelijk dank. 

Linda Scheeres, waarnemend schoolleider  

 

Vanuit de klassen 

Herhaling: Ouderavond Euritmie 

Op 7 november geeft Francis een ouderavond over euritmie van 20:00 tot 21:30 uur. We gaan zelf 

euritmie doen en er is gelegenheid tot gesprek. 

Deze avond heb ik georganiseerd naar aanleiding van vragen van ouders in mijn klas. 

Mochten andere ouders geïnteresseerd zijn in euritmie, dan zijn ze van harte welkom. 

Hartelijke groet, 

Maike 

 

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 

 

. van 13:00-18:30 uur. 

Groepstelefoon: 06-37433414. Kantoor Bso Wijs! en Bso de Vuurvogel: 0343-758418  

 

Weekbericht 

 

Maandag, 6 november 2017 

 

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 
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