
  
 
Vanuit de schoolleiding 
Gisterochtend zijn we samen met de kinderen van klas 1 t/m 6 en veel ouders het schooljaar weer 

begonnen. In de zaal vertelden de juffen en meesters in beeld een essentie voor hun klas. 

De nieuwe eerste klas-leerlingen werden traditiegetrouw door leerlingen uit de 12e klas van de Stichtse 

Vrijeschool (onze oud-leerlingen) begeleid. 

In klas 1, 2, 3 en 4 zijn ook een aantal leerlingen vanuit andere scholen ingestroomd: 

in klas 1:Pien van Aert, Aäron Noorlander, Fiep Bijnsdorp, in klas 2:Nicolaas Raue, Sil Kok. Leonie 

Lubbers, in klas 3: Lukas van Aert, Arij Bijnsdorp, Luuk van Delden en in klas 4: Rinke Kok, Pim Harts 

Van harte welkom op de Vuurvogel! 

 

Vandaag zijn de kleuters weer begonnen. Ook hier zijn veel kinderen ingestroomd: 
Kleuterklas A: Aaron Struijk, Veerle Ververs, Merlijn de Roos, Toon Bijnsdorp, Mees van Grootveld, Minke 

te Velde, Elissa van den Ham 

Kleuterklas B: Lea Keyser, Arthur Ouwerker, Auke Lanenga, Thijn Henstra, Nickita Goedhart 

Kleuterklas C: Gijsje en Tibbe van Dijk, Rembrandt Roetemeijer, Tiuri de Roos. 

 

We wensen iedereen een vreugdevol en leerrijk schooljaar toe! 

 

 

 

Weekbericht 

 

Dinsdag, 25 augustus 2015 



Zomerstorm treft ook de Vuurvogel.  

De grote acacia op het kleuterplein heeft helaas de zomerstorm niet overleefd. De boom is volledig 

scheef gewaaid door de harde wind, het wortelpakket is daardoor beschadigd en de boom dreigde om te 

vallen op het dak van de school en is daarom afgezaagd. Van de onderstam wordt nog een zit-/ klim en 

of kunstobject gemaakt. We zijn nog op zoek naar een superidee. 

 

Even aandacht voor het brengen 

Aan de start van het schooljaar willen we het wegbrengen van de kinderen weer meteen volgens goede 

gewoontes als volgt laten plaatsvinden: 

De kinderen verzamelen ’s morgens op het plein voor de school.  

Vanaf 8.15u is er vanuit school toezicht op het plein 

Om 8.20u gaan de schooldeuren open. Iedereen heeft 10 minuten om de school in te komen.  

Om 8.30u sluiten de klassendeuren en beginnen de lessen. 

Als het hard regent zijn de deuren eerder open en kunnen de kinderen die er vroeg zijn in de hal vast 

binnen staan. 

De kleuters worden door hun ouders naar de klas gebracht. De kinderen van klas 1 t/m 6 nemen in de 

hal bij de klapdeuren afscheid van hun ouders en gaan verder zelf naar hun klas toe. Dit omdat de 

gangen erg vol zijn tijdens deze 10 minuten en ook omdat de leerkrachten meteen aandacht voor de 

kinderen willen hebben en geen tijd hebben voor gesprekjes met ouders om deze tijd. 

We vragen alle ouders dit zo te respecteren omwille van een goede schoolstart voor alle kinderen. 

Voor de kinderen van de eerste klas geldt altijd dat tot de herfstvakantie de ouder wel mee kan lopen 

naar de klas als dat gewenst is. 

 

Vanuit de ICT 
Uitleg nieuwe Google-accounts voor klassenouders 

Om de communicatie over elke klas met alle ouders te vergemakkelijken, zijn er voor elke klas google 

accounts aangemaakt. Vanaf dit schooljaar zijn er nieuwe accounts, die gedurende de schoolcarrière met 

de groep meegaan. De nieuwe eerste klas heeft bijvoorbeeld het account 

vuurvogelgroep2015@gmail.com gekregen. Via deze accounts kunnen ook bijvoorbeeld foto’s van 

klassenevenementen gedeeld worden. Één van de klassenouders heeft in principe het beheer over het 

account; ikzelf ben hiervoor aanspreekpunt / coördinator. 

Vrijdag as. 28-9 geef ik vanaf 8.45 uur in de bibliotheek uitleg voor klassenouders die meer willen weten 

over deze Google accounts. 

Maarten van Beuningen (remedial teacher / ICT-coördinator) 

 

Vanuit de ouders 
JAARFEESTGROEP ZOEKT ENTHOUSIASTE VERSTERKING 

Wij zoeken enthousiaste ouders die het leuk vinden om ons mee te helpen bij het vormgeven en 

organiseren van de jaarfeesten op de Vuurvogel.  

Dus wil je graag betrokken zijn bij de school? Wil je graag meehelpen om de bijzondere momenten op 

school vorm te geven? Vind je het leuk om mee te denken over de organisatie en invulling van één of 

meerdere jaarfeesten? Houd je van organiseren, overleggen, brainstormen, bedenken, creëren, regelen, 

aansturen, uitvoeren, improviseren, meedenken en initiëren? Vind je het niet erg om af en toe te (heel 

ontspannen en inspirerend) te vergaderen? Dan ben jij precies de juiste persoon die we zoeken! 

Stuur snel een mailtje naar jaarfeestgroep@gmail.com of spreek één van de groepsleden (zie onder) of 

meneer Willem aan. 

Tot snel! 

Shanti, Willem en Jentine 

 

 

Openingstijden bibliotheek: iedere dinsdag en vrijdag van 08.30 tot 09.15 uur 

Schenkerij: iedere vrijdag van 08.30 tot 09.30 uur 

 

Openingstijden en info Kinderopvang De Vuurvogel Dagopvang: 

ma t/m vr van 7.30 uur-18.30 uur (Mirte Madelief: 06 3403 2509) 

 

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 

(Kantoor: 0343-758418 / Groepstelefoon: 06-37433414) 

 

 

 

 

 

 

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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