
 

 

 

Agenda: 
16 jan 20.00 uur Kleuterklassen, ouderavond met als 

   thema leerrijpheid 

16 jan 20.00 uur Klas 1, ouderavond 

 

Vanuit de Schoolleiding  

Een mooi 2018 gewenst 

Beste ouders,  

Via deze weg wensen we u namens De Vuurvogel een heel mooi 2018 toe. We hopen dat iedereen 

een fijne vakantie heeft gehad. 

We beginnen dit jaar aan het eind van deze maand met een opvoering van het kleine 

driekoningenspel voor de kinderen, opgevoerd door enkele ouders en leerkrachten. Over verdere 

activiteiten in de loop van het jaar zullen we u uiteraard via de gebruikelijke wegen berichten. 

 

Vanuit de klassen 
Welkom 

Kleuterklas C, Meir van Gelder 

Kleuterklas D, Yoris Vlemingh en Tiebe van der Heide 

Wij wensen Meir, Yoris, Tiebe en hun ouders een hele fijne tijd toe op onze school. 

 

Vanuit de ouders 
Schakers opgelet! 

Op zaterdag 3 februari 2018 vindt weer het jaarlijkse schoolschaakkampioenschap plaats voor 

basisscholen van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug. 

 

De wedstrijd wordt gehouden in de Dalton Nicolaasschool te Doorn Aanvang: 13.00 uur; Eind :+/- 

17.30 uur. 

Vorig jaar heeft onze school dit kampioenschap gewonnen! Dus in 2018 moeten we onze titel 

verdedigen. Maar, er zijn sinds vorig jaar wel een paar schakers van school gegaan. Dus moeten we 

een nieuw team bij elkaar zien te krijgen.  In januari willen we daarom weer een aantal keer 

oefenen. Voorwaarde is wel dat je al een beetje kunt schaken en in ieder geval weet hoe de 

schaakstukken “lopen’’. Heel goed hoef je (nog) niet te spelen. We oefenen namelijk ook nog tegen 
elkaar en met de schaakklok. In totaal mogen er 5 spelers mee doen. 

Kun jij schaken en heb je zin om mee te doen? Geef je bij mij op en kom dan op de oefenmiddagen 
langs! 

De oefenmiddagen zijn: 

Donderdagmiddag 25 januari 14.30-15.30 

Maandagmiddag  29 januari 14.30-15.30 
Donderdagmiddag 1 februari 14.30-15.30 

Hartelijke groeten, Wouter de Waal (vader van Stijn, klas 6) 

Vuurtjes voor ouders 

Workshops, lezingen, boekentips en recepten aangeboden voor door andere ouders 

Weekbericht 

 

Maandag, 8 januari 2018 

 



 

 

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 

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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