
 

 

 

Agenda: 

15 nov. 19.00 uur Klas 1, ouderavond 

22 nov. 19.00 uur Klas 1, ouderavond 

 

Vanuit de klassen 
Welkom 

Wij heten van harte welkom in Kleuterklas Bente en Floortje(C), Teddy Uppelschoten, 

Kleuterklas Inez en Grada (B), Isis Pletting en Tjade Lanenga. 

Wij wensen Teddy, Isis, Tjade en hun ouders een hele fijne tijd toe op onze school. 

 

Grimeren 

Beste mensen, 

Wie van jullie kan grimeren? 

Wij zijn op zoek naar grimeurs voor de komende tijd, waarin we Sint verwachten, en waarin de 

kerstspelen worden uitgevoerd. 

Graag aanmelden bij Maike Klaassen. 

 

St. Maartenfeest  

We kijken terug op een zeer sfeervolle St 

Maartenoptocht en een gezellige ochtend met 

knollen versieren en/of koekjes bakken. We willen 

iedereen bedanken die hieraan hebben bijgedragen. 

Grote pompoenmakers, sjouwers, 

chocolademelkmaaksters, koekjesbaksters, lichters 

op het pad, toneelspelers etc. Zonder jullie was dit 

niet mogelijk geweest. Ook de weergoden waren 

ons gunstig gezind. Feedback op het feest is altijd 

welkom voor de volgende keer. Jullie kunnen dat 

geven aan je klassenleerkracht of aan Rob, dan 

komt het zeker bij ons terecht. 

Henk & Inez 

 

 

 

Weekbericht 

 

Maandag, 14 november 2016 

 



 

 

Chocolade verkoop voor een goed doel 

Hallo, ik ben Meike uit de 4e klas.  

Vanaf maandag 14 tot vrijdag 18 november zit ik na schooltijd in de hal van de school om chocolade 

te verkopen. Heerlijke, eerlijke chocolade van Tony's Chocolonely; letterrepen, kerstchocolade maar 

ook de 'gewone' repen. Ik koop deze direct bij Tony's en ALLE WINST gaat naar de Watoto 

Foundation, een stichting die ALLE INKOMSTEN gebruikt om straatkinderen in Tanzania te helpen 

een baan te vinden. Ze doen nog veel meer, ik vertel je er graag over als je dat wil.  

 

-De verkoop is vanaf maandag 14 tot en met vrijdag 18 november om 14:30, woensdag om 13:00. 

Je bestelt en betaalt dan de chocolade. 

-De prijs is minimaal €3,- per reep, meer geven mag natuurlijk! Wel graag gepast betalen.  

-De bestelling kan opgehaald worden op donderdag 1 of vrijdag 2 december, na schooltijd in de hal.  

 

Ik hoop jullie allemaal te zien deze week, en dat jullie veel gaan bestellen voor de kinderen in 

Tanzania!! 

 

Meike, klas 4 

 

Vanuit de ouders 
Scholierenzwemtoernooi 

Zaterdag 26 november 2016 is het weer zover. Zwemclub de Zwoer organiseert het 

scholierenzwemtoernooi, voor iedereen die zwemmen leuk vindt!  

We hopen dat jij er dit jaar ook bij bent. Je kunt komen proefzwemmen op donderdag 17 

november van 18.15 tot 19.15 uur. Dit is gratis, meld je bij de kassa van de Zwoer. 

Bijgevoegd vind je de digitale versie van het inschrijfformulier, deze is ook via de klassen verspreid. 

Lever je formulier uiterlijk vrijdag 18 november in. Mocht je vragen hebben, neem dan even contact 

op met Geeske of stuur een berichtje naar g.vanlunteren@hotmail.com/06-44466562. 

 

Vanuit de bibliotheek 
Nieuwe bibliotheekboeken: 

Iedereen weet tegenwoordig dat het beeld van Maria Magdalena als hoer niet 

klopt en dat de Kerk dit verzonnen heeft om een geheim te verhullen. Op 10 

juni 2016 heeft paus Franciscus I Maria Magdalena officieel tot apostel naast 

Petrus uitgeroepen. Ook heeft hij haar feestdag 22 juli tot een kerkelijke 

feestdag gemaakt. In de esoterie is Maria Magdalena al bijna 2000 jaar 

bekend als de 'apostel der apostelen'. Zij was echter veel meer dan dat! In 

dit boek bespreekt Danielle van Dijk de verborgen symboliek in veertig 

schilderijen van de grote schilders uit de Renaissance. Zij kenden het geheim 

van Maria Magdalena als de geliefde vrouw van Jezus. Leonardo da Vinci, 

Rafaël, Michelangelo, Botticelli en de Vlaamse Primitieven verhulden deze 

geheime boodschap in enkele van hun schilderijen, recht onder de neus van 

hun kerkelijke opdrachtgevers. Rubriek 15.3 

 

 

 

 

 

Gabrielle Eichenauer/Veertje: prentenboek van Christofoor. Prachtige 

illustraties. Leeftijd 4+ 

 

 

 

 

 

 

 

De lach hield zijn adem in wordt omschreven als een teder prentenboek over 

scheiding, verdriet en opnieuw beginnen en dat dekt de lading zeer goed. Het 

boek heeft een vrolijk begin, daarna neemt de vader afscheid van het gezin 

en moeten de moeder en haar twee dochtertjes hun leven weer proberen op 

te pakken. De lach speelt een mooie rol in dit boek, maar ook een lieve 

trouwe hond. De tekst van Margreet Schouwenaar vormt een goede 

combinatie met de illustraties van Esther Miskotte.Leeftijd 5+ 

 

mailto:g.vanlunteren@hotmail.com/06-44466562


 

 

 
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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