
 

 

 

Agenda: 

22 nov. 19.00 uur Klas 1, ouderavond 

28 nov. 8.45 uur Schoolbibliotheek, rondleiding  
5 dec. alle klassen om 13.00 uur vrij! Sinterklaasfeest 

 
 Vanuit de schoolleiding 

Muzikanten voor advent-opmaat gezocht 

Ook dit jaar willen we in de 2 weken voor de kerstvakantie ‘s morgens als opmaat weer samen als 

schoolgemeenschap genieten van (advent)muziek rond de adventskrans. 

We luiden de muzikale opmaten in met een adventssamenzang op vrijdag 9 december van 8.30u tot 

ongeveer 9.00u in de zaal.  

De kinderen van klas 4 t/m 6 zullen als koor zingen en verder zingen we samen onder leiding van juf 

Yvette adventsliederen. 

Voor de 9 ochtenden van 12 december tot en met 22 december ben ik op zoek naar 

muzikanten die ’s morgens tussen 8.15u en 8.30u een muzikale adventsopmaat in de 

vorm van een klein concertje willen verzorgen. 

Dit kunnen leerlingen en/of ouders zijn. Ook als je wel wilt maar een kwartier vullen te veel is neem 

dan wel contact met me op want wellicht kunnen er dan 2 muzikanten samen een opmaat 

verzorgen! 

Ik kijk weer uit naar de muzikanten en de opmaten! 

Graag reageren naar schoolleider@devuurvogeldriebergen.nl 

Sonja 

 

Vanuit de klassen 
Voor de workshop koken zonder vuur: 

Deze week heb ik de sapcentrifuge en/of blenders nodig die zijn toegezegd na mijn vorige oproep, 

graag! 

De kinderen hebben een drinkbeker of fles met dop nodig deze week. 

Volgende week molentjes om amandelen fijn te malen, of vijzels. En een bakje met deksel. 

Bedankt alvast! Chris 

 
Vanuit de bibliotheek 
Rondleiding 

We vinden het fijn vinden te merken dat steeds meer mensen de weg vinden naar onze prachtige 

schoolbibliotheek, voor ouders/verzorgers geopend op woensdag en vrijdag van 08.30u tot 09.15u 

in de hal van school. Op vrijdagochtend is daar eveneens de verkoop van tweedehands (kinder- en 

volwassen)boeken, aangeboden voor een vrijwillige bijdrage. Geregeld bieden we rondleidingen aan 

voor mensen die meer over de bieb willen weten; waar zijn welke boeken te vinden, welke boeken 

worden er in welke klas gelezen, wat voor boeken staan er in de bieb, etc. De rondleidingen worden 

aangekondigd in de agenda van het weekbericht en vinden (eveneens) op verzoek plaats.  

Mocht je interesse hebben in een rondleiding, heb je vragen/opmerkingen of wellicht een verzoek 

voor een boek dan horen wij dat graag. Wij wensen jullie van harte welkom in de schoolbibliotheek!  

Het biebteam  

Weekbericht 

 

Maandag, 21 november 2016 

 

mailto:schoolleider@devuurvogeldriebergen.nl


 

 

 
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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