
  
Agenda: 
 

11 nov. 16.45 – 18.00 uur Sint Maarten op landgoed Hoog 

Moersbergen 

12 nov. 20.00 uur Klas 3, ouderavond. 

25 nov. 19.30 – 21.30 uur Klas 2, ouderavond. 

26 nov. ALLE KINDEREN OM 13.00 UUR UIT    ivm Studiemiddag 

  

 

Vanuit de klassen 

Belangrijk bericht Sint Maarten viering 11 november 

Beste ouders. Zoals jullie weten vieren wij het Sint Maartenfeest aanstaande woensdag vanaf 16.45 uur 

op landgoed Moersbergen. Wij gaan er van uit dat alle kinderen hierbij aanwezig zijn. Deze uren tellen 

ook officieel mee als schooltijd. Mocht je kind verhinderd zijn, wil je dit dan tijdig melden aan de 

leerkracht van je kind? Zo voorkomen we dat er niet geweten wordt waar een kind is. 

Namens de organisatie van het Sint Maartenfeest, juf Fionna. 

 

Vanuit ouders 

Pompoenen 

Maandagochtend waren een aantal ouders gezellig bezig om pompoenen uit te hollen.  

Vanuit de BSO 
Verhuizen 

BSO de Vuurvogel gaat verhuizen! Wegens flinke groei van zowel de school als de BSO verhuizen wij met 

ingang van maandag 30 november naar Jagerspad 7, het voormalige schoolgebouw van Dolfijn Zuid. We 

krijgen twee ruime lokalen, een grote buitenruimte mét moestuin en volop nieuwe speelmogelijkheden. 

Alle ouders van de BSO ontvangen uiteraard zo spoedig mogelijk bericht over de verdere gang van 

zaken. Mochten er nog vragen zijn over de verhuizing kunt u deze stellen via vuurvogel@bsowijs.nl  

 

 

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: 

Weekbericht 

 

Maandag, 9 november 2015 

mailto:vuurvogel@bsowijs.nl


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  

 

 

 

 

 

 

 

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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