
 
 

 

Agenda: 
23 mei 20.00 uur/inloop 19.45 uur   Klas 6, ouderavond 
25 mei t/m 28 mei Hemelvaartvakantie 
2 juni Iedereen om 13.00 uur uit!   Pinksterfeest 
5 juni 2e pinksterdag iedereen vrij 
7 juni 20.00 uur   Klas 1, ouderavond  
23 juni start 17.00 uur   Sint Jans Feest 

 
Vanuit de schoolleiding 
Nieuwe schoolgids 
We willen per volgend schooljaar de schoolgids actualiseren (inhoud en foto’s). Dit betekent dat er 
door de school heen foto’s gemaakt worden voor de schoolgids. Als je niet wil dat je kind in de 
schoolgids komt dan graag een bericht aan: mvbeuningen@devuurvogeldriebergen.nl  
 
Vanuit het bestuur 
Herhaling:Gezocht: bestuurslid voor De Vuurvogel 
Het bestuur van de Vuurvogel wordt gevormd door ouders van onze school. Het bestuur is 
verantwoordelijk voor het borgen van de continuïteit, kwaliteit, en (strategische) ontwikkeling  van 
de school. Elk bestuurslid heeft een eigen portefeuille en pakt wisselend nieuwe dossiers op. In 
nauwe samenwerking met de schoolleider besturen we de school. 
 
We zijn op zoek naar een nieuw bestuurslid in verband met het aftreden van een van de 
bestuursleden. Per einde van huidig schooljaar is de functie vacant. Heb jij interesse in deze functie, 
of wil je er eens meer over horen? Neem dan contact op met Marieke Commandeur 
(marieke_commandeur@hotmail.com of 06-30345364) 
 
Vanuit de klassen 
IMPRESSIE SCHOOLKORFBALTOERNOOI 2017 
Uitgerekend op de eerste echte zomerse dag van dit jaar weten onze vuurvogelkanjers en hun 
begeleiders het hoofd koel te houden. Een stralende middag op het Dalto terrein waar totaal 600 
kinderen deelnamen aan het korfbaltoernooi. Pfffff dat valt niet mee. 
Wat is er enthousiast gesport en gespeeld, fanatiek maar ook zorgzaam naar elkaar. Wat is er goed 
samengespeeld, plezier gemaakt en wat is er veel water gedronken! De sfeer was helemaal okay. 
Dank aan alle helpers, schenkers, invallers en begeleiders deze middag en een dikke pluim voor alle 
enthousiaste korfballers. Met elkaar was het een supermooie middag. 
Hieronder zie je de blije winnaars van klas 2, die eerste werden in hun poule: gefeliciteerd Fiep, 
Thijmen Sterre en Ruben. Een knappe prestatie! 
En natuurlijk een trotse 6e klas die met hun verdiende eerste plek naar het provinciaal toernooi mag 
om te strijden voor het beste team van heel Utrecht. Zet ‘m op, meiden en jongens! 
Ben jij enthousiast geworden voor korfbal dan kun je nog een aantal keren gratis meetrainen op 
vrijdag 26 mei en vrijdag 2 juni: stuur gauw een berichtje naar jtc@dalto.nl met je naam, welke 
groep je zit en van welke school je bent. Wie weet tot gauw! 
 
Dik tevreden over deze stralend gezellige middag zijn wij, de korfbalcommissie: Geeske en Ellen. 
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Ouders gevraagd voor muzikale ondersteuning bij pinksterfeest 
Vrijdag 2 juni vieren we weer het pinksterfeest. Om de dansen van de klassen te begeleiden hebben 
we gewoonkijk een klein orkestje van leerkrachten en ouders. We kunnen nog enige versterking 
gebruiken, bijvoorbeeld een viool. Heb je zin om die dag mee te spelen om 12.00 uur, meld je aan 
bij mij via mvbeuningen@devuurvogeldriebergen.nl .  
Dank alvast! Maarten van Beuningen 
 
Schoenendozen gevraagd!  
Wie heeft er lege schoenendozen? 
Graag deze week meenemen en op de rand van het toneel zeten. klas 6 is hier heel blij mee... 

 
 

 
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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