
  
Agenda: 

10 maart 20.00 uur    Klas 1, ouderavond 

18 maart Palmpasen iedereen om 13.00 uur vrij! 

25 maart Goede vrijdag, geen school 

28 maart  2e paasdag, geen school 

29 maart  STUDIEDAG, iedereen de hele dag vrij! 

7 april  Extra Studiemiddag, iedereen om 13.00 uur vrij! 

 

Vanuit de klassen 
Welkom 

Leanne de Bruin en Janne Meulman zijn begonnen in kleuterklas C. Wij wensen Leanne, Janne en hun 

ouders een fijne tijd toe op onze school. 

 

Houtbewerking kleuters 

Er zijn weer een heleboel nieuwe dieren geboren bij de kleuters. Zo was er een hondje met een zeer 

gedetailleerd uitgewerkte staart ( gevorkte tak) die zo fijn kon zwaaien bij het kwispelen!  

De kleuters die naar de bewegende klas (kleuterklas D) zijn gegaan, hebben hun slang of mobieldier 

afgerond. Zij gaan de komende tijd verder  met de houtbewerking in een gezamenlijk project: Beleef de 

lente! 

Nieuwsgierig kijken we wat de kleuters uit de klas A,B en C in de komende maanden voor nieuwe dier 

creaties geboren laten worden. 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weekbericht 

 

Maandag, 7 maart 2016 

 



 

 

 

         
 

 

 

Beleef de lente! 

Met de bewegende klas zijn we het beleef de lente! project gestart! Twee jaar geleden hebben de 

kleuters een kippenhok gebouwd. Dat gaan we nu weer plaatsen, en hopelijk gaan er weer kuikens uit 

het ei kruipen!  

We zijn begonnen om de plek voor het kippenhok op het kleuterplein te verkennen door de plek schoon 

te maken en in het zand tekeningen van het hok en de ren te maken. Binnen hebben de kleuters 

tekeningen gemaakt van wat zij belangrijk vonden aan de kip, het hok en de ren. Mooi hoe ieder een 

ander deel aansprak. Daarna hebben we een eerste hand gelegd aan het opknappen en aanpassen van 

het hok. 

     
 

 

      
L:Ei met kuiken erin, open ei met kuiken er net uit, oudere kuikens staan in het hok boven toe te kijken. 

M: Blauwe lucht met een stralende zon en op het grasveld staat het kippenhok met een stevig deurtje. 

R: Het kippenhok met drie etages en kippentrappetjes er naar toe. Aan de zijkanten zijn er legnesten 

aan getekend. 

Liesbeth Brands-Hospers 

 

 

 

 

 

 

 



Vanuit de Ouders 

De Vuurvogel meldt 5 teams aan voor het schoolvoetbaltoernooi van FC Driebergen 

Er zijn de afgelopen weken veel, héél véél aanmeldingen voor het schoolvoetbaltoernooi bij FC 

Driebergen binnengekomen! Als gevolg zijn afgelopen vrijdag 5 teams aangemeld bij de 

toernooiorganisatie.  

 

Op 13 april speelt het jongensteam uit klas 3 (10 spelers). Een week later, op 20 april, treden aan: 1 

jongensteam uit klas 4 (10 spelers), 1 meisjesteam uit klas 5 (11 speelsters, inclusief 3 meisjes uit klas 

4), 1 jongensteam uit klas 5 (9 spelers, we komen nog 2 spelers tekort), en 1 jongensteam uit klas 6 

(14 spelers, inclusief 5 meisjes). De laatste twee teams spelen op een heel veld met elftallen, de overige 

teams spelen op een half veld met zeventallen.  

 

Heb je je nog niet aangemeld, maar wil je toch meedoen? Stuur dan even een e-mail naar 

leonbijnsdorp@gmail.com of wjdewaal@gmail.com.  

 

Er zijn al een flink aantal ouders die op het inschrijfformulier hebben aangegeven mee te willen helpen 

met het geven van trainingen, het begeleiden van een team op de toernooidagen, het op- en afbouwen 

van de speciale tent, het inkopen van eten en drinken, het beheer van de tent voor een deel van de 

middag. Dat is erg fijn. Kunnen alle ouders die zich al hebben aangemeld even een bericht met hun e-

mailadres en/of telefoonnummer naar leonbijnsdorp@gmail.com sturen, zodat de verdere communicatie 

soepel kan verlopen?  

 

Ook ouders die de teams in welke vorm dan ook willen ondersteunen, maar zich nog niet hebben 

opgegeven, graag even met één van ons contact opnemen.  

 

De Vuurvogel-toernooicoördinatoren, 

Léon Bijnsdorp (leonbijnsdorp@gmail.com / 06 14888044) en Wouter de Waal (wjdewaal@gmail.com) 

 
Vanuit de VOS ouderscholing 
Op dinsdagavond 5 april organiseert de VOS een avond over vormtekenen. 

Juf Josine geeft informatie over de achtergronden van het vormtekenen. 

Daarna gaan we zelf aan de slag met potlood/krijt en papier om te ervaren wat vormtekenen met je 

doet. 

Voor deze avond is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 

Aanmelden: ouderscholingvuurvogel@gmail.com 

 

Vanuit de Bibliotheek 
Hoera, de bibliotheek is weer open! 

Zoals velen al hebben gemerkt is onze prachtige bibliotheek weer open! Weliswaar qua ruimte 

ingekrompen en qua uitleen wat veranderd, maar toch!  

We zijn er met onze mooie, leuke, informatieve en verdiepende boeken weer voor jullie op 

woensdagochtend én vrijdagochtend van half 9 tot 9.15 uur.  

Op de woensdag is er ook ruimte en gelegenheid in de "oude" biebruimte voor het zoeken en vinden van 

prachtige voorleesboeken of zelfleesboeken. Op vrijdagochtend kunnen we niet in die ruimte, maar staan 

de boeken voor volwassenen én de prentenboeken in de hal. 

 

OOK op vrijdagochtend hebben we de komende weken een 2e hands boekenverkoop ten bate van de 

bibliotheek. Kijk op je gemak onder het genot van een kopje koffie of thee met lekkers naar deze boeken 

die gedeeltelijk geschonken zijn of dubbel aanwezig waren in onze voorraad. Je mag zelf bepalen wat je 

voor het boek wilt betalen. Zie ook de poster naast de deur en in de hal boven de boekentafel. 

We hopen jullie allemaal (weer) te zien tussen de boeken!  

Hartelijke groet vanuit de bibliotheekgroep! 

 

NIEUWE BOEKEN IN DE BIBLIOTHEEK: 

Rubr. 1.0: Onderwijs algemeen 

Eric van ’t Zelfde/Superschool: het succesverhaal van een bevlogen directeur.  

Hoe de slechtste school van Rotterdam tot 1 van de beste scholen van Nederland werd. 

Verplichte kost voor iedereen die met onderwijs te maken heeft. 
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Rubr. 2: Ontwikkeling en opvoeding vh kind 

Pedro de Bruyckere en Bert Smits/Ik was 10 in 2015: kinderen vandaag opvoeden voor de toekomst. 

Waar zullen je kinderen later wonen? Zal er nog werk zijn voor hen?Zal het eigenlijk wel gelukkig zijn? 

Beschrijving van de tendensen in de huidige wereld en de invloed daarvan op onze kinderen. 

 

Rubr. 3.2: Voeding 

Claus Meyer/Pluk: Almanak: eten uit de natuur (KNNV uitgeverij) 

Remko Kuipers/Oergezond: word en blijf gezond met de oerleefstijl 

 

 

Rubr. 5.0: Vertelstof- bronnen en achtergronden 

Lisette Thooft en Mieke Bouma/Waarom de heks in de oven verdween: ontdek de kracht en wijsheid van 

beroemde verhalen  

 

Rubr. 8.6: Mysteriën em esotherische stromingen 

Rudolf Steiner/Isis - Maria - Sofia: het geheim van het eeuwig vrouwelijke 

 

Rubr.10.2: Religie: Dood en leven 

Michael Boele van Hensbroek/De Witte Ruimte. 

Nadat Janneke sterft beleeft ze met vrienden veel avonturen en komt voor grote uitdagingen te staan. 

Maar dan komt de laatste strijd om de gemaakte fouten recht te zetten, die alles beslissend zijn voor 

haar toekomst. De schrijver is in het dagelijks leven kinderarts en komt daarom in contact met veel 

zieke kinderen. 

 

Rubr. 11.1: Mens en biografie 

Astrid Lindgren/Oorlogsdagboek 1949-1945. 

 

Vanuit de BSO 
Muziekworkshop op de BSO: samen lekker swingen en plezier maken 

We hebben een nieuwtje: 

Vanaf half maart kunnen de kinderen van de maandaggroep 6 weken lang genieten van een 

muziekworkshop op de BSO. Deze wordt gegeven door Dana Massad. 

Met sopraanblokfluiten leren de kinderen een aantal noten spelen, gaan ze op gehoor experimenteren en 

er is veel ruimte voor eigen fantasie. 

We willen kinderen graag laten kennis maken met muziek. Samen spelletjes doen, geluiden uit de 

natuur nadoen bijvoorbeeld, of “ hoe klinkt een trein of een achtbaan in een pretpark”? Verder: korte 

zinnetjes maken, ritme spelen en ermee improviseren met wat eenvoudige slagwerkinstrumentjes. Motto 

van de cursus is: lekker swingen en samen plezier maken! 

 

Alle kinderen mogen hieraan meedoen. Er is plek voor maximaal 10 kinderen per keer. We zullen zorgen 

dat alle kinderen aan de beurt komen. Na de cursus is wellicht de interesse van uw kind voor het volgen 

van muziek-blokfluitles geprikkeld. Indien de behoefte groot is, kan Dana Massad tijdens BSO tijd 

muziekles blijven geven op de maandag. Wij zullen de behoefte na de cursus peilen. 

Lonneke Poppema 

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  

Geeke Hardeman: 06 3487 7834 (planning en informatie) 

geeke.hardeman@kinderopvang-devuurvogel.nl 

ma, di, do van 09:00 tot 17:00 Mirte Madelief: 06 3403 2509 (informatie) 

Info@kinderopvang-devuurvogel.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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